SAYI
88

MAKALE
Canan Binal Yılmaz
Dr. Eyüp Kahveci
Merkez Bankası İletişiminde
Yeni Bir Araç: Sözle Yönlendirme
(Forward Guidance) Ülke Örnekleri
ve Türkiye Uygulamaları

Dr. Mustafa Yaşar Demircioğlu
Rekabet Kurumu Tarafından
Yürütülen Soruşturmalarda
Teşebbüsler Arası Elektronik
Yazışmaların Delil Değeri

Arş. Gör. Önder Büberkökü
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde
Nominal Faiz Oranları İle Enflasyon
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:
Panel Koentegrasyon Testlerinden
Kanıtlar

Hüseyin Gültekin
Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle
Tefecilik Suçu

MART 2014

BANKACILAR

Bankacılar Dergisi Hakkında

Yıl/Volume : 25
Sayı/Issue : 88 – Mart 2014/March 2014
Yayın Türü /Type of Publication:
Yerel Süreli Hakemli Yayın/ Refereed
Yayın Aralığı / Frequency: 3 aylık / Quarterly
Basım Yeri / Place : İstanbul
ISSN 1300-0217
e- ISSN 1307-8631
www.tbb.org.tr
Sertifika No/ Certificated Number 17188

Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık
konularında ve bu konularla ilgili alanlarda
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli
bir dergidir. Bankacılar, akademisyenler,
araştırmacılar,
uygulamada
yer
alan
profesyoneller ve politika yapıcıları arasındaki
bilgi paylaşımının artırılmasına, bankacılık
mesleğinin geliştirilmesine ve literatüre katkıda
bulunmayı amaçlar.

Türkiye Bankalar Birliği adına
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
Doç. Dr. Ekrem Keskin
Genel Yayın Yönetmeni
Melike Mumcu
Editörler
Emre Alpan İnan
Pelin Ataman Erdönmez
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
Dr. İhsan Uğur Delikanlı
Prof. Dr. Orhan Göker
Buket Himmetoğlu
Prof. Dr. Ahmet Kırman
Prof. Dr. Seza Reisoğlu
Prof. Dr. Burak Saltoğlu
Doç.Dr. Vedat Sarıkovanlık
Dr. Veysi Seviğ
M. Cüneyt Sezgin
Dağıtım Sorumlusu
Hacer Çimen
İdare Merkezi
Nispetiye Caddesi
Akmerkez B3 Blok Kat:13
34340 Etiler-İSTANBUL
Tel
: 212-282 09 73
Faks : 212-282 09 46
E-posta: tbb@tbb.org.tr,
bankacilik@tbb.org.tr
Baskı Tarihi: Mart 2014
Baskı-Yapım
G.M. Matbaacılık ve Tic.A.Ş.
100 Yıl Mah. MAS-SİT 1.Cad. No:88
Bağcılar 34204 İstanbul
Tel: 212-629 00 24-25
Para ile satılmaz.

Bankacılar
dergisi,
TÜBİTAK-ULAKBİM
“Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı”nda
indekslenmektedir.
Yılda dört kez yayımlanır. Üç ana bölümden
oluşur. Birinci bölümde, hakemler tarafından
değerlendirilen, yayımlanması uygun görülen
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi
ve konuşma metinlerine, üçüncü bölümde ise
bankacılık
uygulamalarına
ilişkin
özel
araştırma yazılarına ve çevirilere yer verilir.
Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin,
daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış
olması ve değerlendirme süreci içerisinde
başka bir yerde yayınlama girişiminde
bulunulmaması gerekir.
Bankacılar dergisi, kapsadığı konularla ilgili
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yazım
kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim
hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme
gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin
yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.
Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına
ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya
bunların yapılması yazardan istenebilir
Dergide yayımlanması talep edilen makaleler,
Birlik idare adresine, posta veya e-posta
(tbb@tbb.org.tr, bankacilik@tbb.org.tr) olarak
gönderilebilir.
Yayımlanması kabul edilen makalelerin basılı
ve elektronik tüm yayın hakları, süresiz olmak
üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir.
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir
Yayımlanması uygun görülmeyen yazılar geri
gönderilmez.
Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar,
Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini
yansıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar.
Yazılardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.

Bankacılar Dergisi, Sayı 88, 2014

İçindekiler
MAKALE
Canan Binal Yılmaz / Dr. Eyüp Kahveci
Merkez Bankası İletişiminde Yeni Bir Araç: Sözle Yönlendirme (Forward Guidance)
Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulamaları

5

Dr. Mustafa Yaşar Demircioğlu
Rekabet Kurumu Tarafından Yürütülen Soruşturmalarda Teşebbüsler Arası
Elektronik Yazışmaların Delil Değeri

27

Arş. Gör. Önder Büberkökü
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Nominal Faiz Oranları İle Enflasyon Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar

80

Hüseyin Gültekin
Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Tefecilik Suçu

91

Bankacılar Dergisi, Sayı 88, 2014

Türkiye Bankalar Birliği’nin 2013 yılında yayınlarında (yayımlanan ya da yayımlanmayan)
hakemlik yaptıkları ve değerli katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.*
Yrd. Doç. Dr. A. Öznur Ümit, TC Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdulkadir Işık, Namık Kemal Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Adalet Hazar, Başkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Ahmet Tamer, TC Kalkınma Bakanlığı, Uzman
Doç. Dr. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Sandalcılar, Recep Tayyip Erdoğan Ünv., Öğretim Üyesi
Alper Kalyoncu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Dealer
Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı, Bahçeşehir Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Ayşe Alev Ataç, Türkiye İş Bankası A.Ş., Birim Müdürü
Ayhan Altıntaş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Direktör
Yrd. Doç. Dr. Aydın Okuyan, Balıkesir Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Bora Aldemir, Odea Bank A.Ş., Grup Müdürü
Doç. Dr. Bora Süslü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Burçhan Sakarya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Başuzman
Prof. Dr. Cem Kadılar, Hacettepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cemal Elitaş, Yalova Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cengiz Kahraman, İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Cenk Akkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cumhur Erdem, TC Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Dumrul, TC Erciyes Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dilek Teker, Işık Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Dilşad Dalgıç, ING Bank A.Ş., Müdür
Yrd. Doç. Dr. Doğan Gökbel, TC Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Engin Durmaz, Akbank T.A.Ş., Altın Bankacılığı Müdürü
Ercan Türkan, TC Merkez Bankası, I. Danışman
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erol Ulusoy, Ulusoy Hukuk Bürosu
Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, Hitit Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Gaye Karpat Çatalbaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Başkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. H. Aydın Okuyan, Balıkesir Üniversitesi, Öğretim Üyesi
H. Erkin Işık, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Müdür
Prof. Dr. Hakan Gültekin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv., Öğretim Üyesi
Prof. Dr.Hakan Üzeltürk, Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi
3

Prof. Dr. Hakan Naim Ardor, Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Halil Altıntaş, Erciyes Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İ. Sadi Uzunoğlu, TC Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmail Küçükaksoy, Dumlupınar Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. K. Batu Tunay, Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Kasım Akdeniz, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., Genel Müdür
Doç. Dr. Mehmet Erdem, Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Melek Akdoğan, Gedik Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Melek Akgün, Maltepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, Maltepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Dr. Mete Özgür Falcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mina Özveren, Marmara Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Muhammet Mercan, ING Bank A.Ş., Kıdemli Ekonomist
Doç. Dr. Murat Develioğlu, Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Murat Üçer, Koç Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Münür Yayla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kıdemli Uzman
Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan, Uludağ Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Niyazi Burak Akan, TC Ziraat Bankası A.Ş., Bölüm Müdürü
Nurcan Yıldız Kayan, Avukat
O. Nihat Yılmaz, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Gaziantep Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Selim Yüksel Pazarçeviren, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Sertan Kargın, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş., Baş Ekonomist
Doç. Dr. Şakir Sakarya, TC Balıkesir Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Pınar Değerliyurt, TCMB Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü, Uzman
Doç. Dr. Tolga Ayoğlu, Galatasaray Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Tuğçe Eldeş Suekinci, Türkiye İş Bankası A.Ş., Müdür Yardımcısı
Uğur Gürses, Radikal Gazetesi Köşe Yazarı
Uğur Levent Özcoşkun, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Vedat Sarıkovanlık, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yasemin Türker, Kaya, BDDK, Baş Uzman

* İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

4

Bankacılar Dergisi, Sayı 88, 2014

Merkez Bankası İletişiminde Yeni Bir Araç:
Sözle Yönlendirme (Forward Guidance)
Ülke Örnekleri ve Türkiye Uygulamaları

Canan Binal Yılmaz*
Dr. Eyüp Kahveci **
Özet
2008 yılının son çeyreğinden itibaren dünyayı etkisi altına alan küresel finansal kriz merkez
bankalarını geleneksel olmayan politikalar uygulamaya sevk etmiştir. Söz konusu durum merkez
bankalarının iletişim politikaları açısından da kendisini göstermiştir. Gelişmiş ülke merkez bankaları
politika faizlerinin yüzde sıfır bandına yaklaşmasının etkisiyle uygulayacakları politikaların geleceğine
yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve ek genişletici etki oluşturmak amacıyla politika araçlarının
gelecekteki yönelimine İlişkin iletişim kurmaya başlamışlardır. Sözle yönlendirme olarak anılan bu
kavram hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke merkez bankaları tarafından kullanılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmada, sözle yönlendirme kavramı merkez bankası iletişimi çerçevesinde ele
alınmaktadır. Farklı ülke uygulamaları incelenerek sözle yönlendirme uygulamasının etkileri ve
sonuçları ile uygulamada karşılaşılan zorluklar değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de para politikası
çerçevesinde yapılan sözle yönlendirme uygulamalarına da yer verilmektedir.
Çalışmada sunulan değerlendirmeler tamamıyla tarafımıza ait olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın resmi görüşleri olarak yorumlanmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası İletişimi, Sözle Yönlendirme, Geleneksel Olmayan Para
Politikaları.
JEL Sınıflaması: E52, E58.
A New Tool For Central Bank Communication: Forward Guidance, Country Practices and
Turkish Case
Abstract
The global financial crisis that has affected the world economy since the last quarter of 2008
has led many central banks to pursue unconventional monetary policies. This has been reflected upon
the communication policies of the central banks. As the policy interest rates reached closer to the zero
lower bound, central banks of developed economies have started communicating about the future
stance of the monetary policy. This tendency was mainly aimed at demolishing the uncertainties while
predicting the future policy decisions as well as generating additional accommodation. The so called
“forward guidance” has accordingly been used by the central banks of both developed and emerging
market economies. This study dwells upon the concept of forward guidance within the perspective of
central bank communication. The study discusses the forward guidance implementation of different
countries and evaluates the effects as well as challenges of forward guidance. Besides, it deliberates
the forward guidance implementations in Turkey.
Keywords: Central Bank Communication, Forward Guidance, Unconventional Monetary Policies.
JEL Classification: E52, E58.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Uzmanı.
** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Müdür.
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1. Giriş
Merkez bankalarının iletişim politikaları son otuz yılda çarpıcı bir şekilde değişmiş,
geçmişte para politikalarının uygulanması sürecinde hâkim olan “gizlilik” ilkesi yerini
“şeffaflık”a bırakmıştır. Bu çerçevede merkez bankaları bir iletişim stratejisi çerçevesinde
kamuoyu ile iletişim kurmaya başlamıştır. Merkez bankalarının iletişim uygulamalarına
bakıldığında, ülke uygulamaları arasında büyük farklılıklar görülebilmektedir. Bununla
beraber merkez bankaları iletişim stratejileri çerçevesinde, ekonomik görünüm, para
politikası hedefleri ve reaksiyon fonksiyonları, para politikası kararları ve bunların gerekçeleri
ile ekonomik tahminleri hakkında kamuoyuna bilgi sağlayarak iletişim kurmuşlardır. Bunlara
ek olarak, merkez bankaları zaman zaman gelecekte atacakları politika adımlarına ilişkin
sinyallere de açıklamalarında yer vermişlerdir.
Merkez bankaları açısından iletişim sürekli gelişen ve değişen bir kavramdır. Amerika
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yellen (2012) merkez bankası iletişimi konusunda
yaşanan değişimin teknolojik gelişmelerden ziyade para politikasının nasıl daha etkili hale
getirileceğine yönelik algıdaki gelişmeler neticesinde olduğunu belirtmektedir. Küresel
finansal kriz ile birlikte ortaya çıkan gelişmeler, merkez bankaları açısından iletişimin önemini
bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere merkez
bankaları gelecekteki politika yönelimlerini daha net bir şekilde ortaya koymaya
başlamışlardır.
2008 yılında başlayan küresel kriz sonrasında gelişmiş ülkelerde yüzde sıfır bandına
yaklaşmasının etkisiyle uygulayacakları politikaların geleceğine yönelik belirsizlikleri ortadan
kaldırmak ve ek genişletici etki oluşturmak amacıyla merkez bankaları politika araçlarının
gelecekteki yönelimine ilişkin iletişim kurmaya başlamışlardır. Küresel finansal krizin
ardından kullanılmaya başlanan ve sözle yönlendirme (forward guidance) olarak adlandırılan
bu yeni para politikası iletişim aracı üzerine odaklanan ve farklı ülke örnekleri ile bu alanda
yapılan çalışmaları özetleyen bu çalışmada giriş bölümünün ardından ikinci bölüm merkez
bankaları açısından iletişimin önemine ve bu alandaki çalışmalara kısaca değinmektedir.
Üçüncü bölüm, kriz süresince merkez bankalarının iletişim stratejilerine odaklanmaktadır.
Dördüncü bölüm sözle yönlendirmeyi açıklayarak sözle yönlendirme uygulamaları üzerinde
durmaktadır. Beşinci bölümde ülke uygulamalarından örneklere, altıncı bölümde sözle
yönlendirmenin uygulanması sonucundaki etkilere yer verilirken yedinci bölümde sözle
yönlendirmenin zorluklardan söz edilmektedir. Sekizinci bölümde Türkiye uygulamasına
ilişkin örneklere, son bölümde ise sonuçlara ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
2. Merkez Bankaları Açısından İletişim
Merkez bankaları açısından iletişim politikalarının önem kazanması birkaç nedenden
kaynaklanmaktadır. İlk olarak, fiyat istikrarını sağlama hedefinin merkez bankalarına
verilmesi, merkez bankalarının bu görevi yerine getirmede bağımsız olmalarını gerekli
kılmıştır. Merkez bankalarının kullanacakları araçları ve bu araçların izleyeceği seyri
kendilerinin belirlemesi yani araç bağımsızlığı olarak kendini gösteren bu durum hesap
verme sorumluluğunu da beraberinde getirmiştir. Merkez bankaları kamuoyunun gözünde
demokratik meşruiyetlerini sağlamak amacıyla politika uygulamalarında daha şeffaf hale
gelmişler, bu durum etkili iletişim stratejisi uygulamasını beraberinde getirmiştir.
Diğer yandan, merkez bankaları açısından iletişim uygulanmakta olan politikaların
etkililiğinin sağlanması noktasında önem kazanmaktadır. İletişim hem “haber yaratarak
(creating news)” hem de “bilgi kirliliğini azaltarak (reducing noise)” beklentilerin yönetilmesi
açısından ön plana çıkmaktadır (Blinder, Ehrman, Fratzcher, Haan, ve Jansen, 2008,s. 4).
Öte yandan, şeffaflık ve iletişim kamuoyunun merkez bankası politikalarını anlamasını ve bu
politikalara güven duymasını sağlayarak politikaların etkililiğini artırmakta, ekonomik ve
6
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finansal belirsizlikleri azaltarak öngörülebilirlik sağlamakta, firmaların ve hane halklarının
daha sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır.
Bunun yanı sıra iletişim, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde ekonomik birimlerin
beklentilerinin merkez bankası tarafından açıklanan hedeflere yakın seyretmesi açısından da
önemlidir. Bu rejim altında, orta ve uzun vadeli enflasyon hedefleri konulması ve bu hedeflere
ulaşılacağının merkez bankası tarafından taahhüt edilmesi, ekonomik birimlere geçmiş
enflasyon dışında referans alabilecekleri bir değer sunmaktadır. Bu hedefin ve uygulanan
politikaların güvenilir kabul edilmesi için merkez bankasının etkili bir iletişim politikası
yürütmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Merkez bankasının hedefleri ve stratejileri
hakkında açık olması ekonomik birimlerin uzun dönemli enflasyon beklentilerini daha sıkı bir
şekilde çıpalamalarına yardımcı olarak merkez bankalarının ters şoklara karşı daha güçlü bir
şekilde cevap verme becerilerini desteklemektedir.
Ekonomik birimlerin beklentilerinin yönetilmesinde yalnızca mevcut politika duruşu
değil, aynı zamanda para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin beklentiler de etkili
olmaktadır (Woodford, 2005, s.4). Bir merkez bankasının ekonomiyi etkileme gücü sadece
gecelik faiz oranlarının mevcut seviyesine değil merkez bankasının gecelik faiz oranlarının
gelecekte izleyeceği patika hakkında piyasa beklentilerini etkileme kabiliyetine de büyük
ölçüde bağlı olduğu kabul edilmektedir (Blinder ve diğerleri, 2008). Para politikasının
harcama, fiyatlandırma ve yatırım gibi ekonomik kararlar üzerindeki etkisi, merkez bankaları
tarafından belirlenen kısa vadeli faiz oranlarından ziyade ekonomik birimlerin uzun vadeli faiz
oranlarına ilişkin beklentileri tarafından belirlenmektedir (Woodford, 2012). Bu nedenle
merkez bankaları zaman zaman politika faizinin izleyeceği yön hakkında iletişim kurmaya da
çalışmaktadır.
Pek çok merkez bankası temel olarak iki ana unsur etrafında iletişim politikalarını
sürdürmektedir. Bunlardan ilki, merkez bankasının ekonomik görünüm ve para politikası
hakkında görüşlerini açıklamasıdır. İkinci ise merkez bankasının hedefleri ve uyguladığı
stratejinin, diğer bir deyişle merkez bankasının reaksiyon fonksiyonunun iletişimidir. Blinder
ve diğerleri (2008), bu iki unsuru sırasıyla “kısa vadeli merkez bankası iletişimi” ve “uzun
vadeli merkez bankası iletişimi” olarak adlandırmaktadır.
Merkez bankaları iletişim stratejileri ile temel olarak iki hedefi gözetmektedir. Birinci
olarak merkez bankaları finansal piyasaların politika kararlarını ve para politikasının
gelecekte izleyeceği patikayı öngörebilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. İkinci olarak ise bu
beklentilere yönelik belirsizliklerin azaltılması amaçlanmaktadır. Bununla beraber, merkez
bankaları zaman zaman aldıkları kararlarla piyasaları şaşırtma yolunu da tercih
edebilmektedir. Son yıllarda bu durum istisnai olarak kullanılmakta, merkez bankaları prensip
olarak şeffaflığı artırmaya yönelik iletişim politikaları ile para politikasının güvenilirliğini ve
etkililiğini artırmaya çalışmaktadır.
İyi tasarlanmamış bir iletişimin ekonomiye zarar verme potansiyeli olduğu için, bir
merkez bankasının, bilginin bağıntılılığını, anlaşılırlığını ve zamanlamasını, her münferit
olayda dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir. Şeffaflık, etkili bir para politikasının kilit
unsuru olmasına rağmen, kendi içerisinde bir amaç değildir. Merkez bankalarının iletişim
stratejileri, hızla değişen bir ekonomik ortama çabuk bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla
her zaman, yüksek derecede esnek olmalı ve uyum yeteneği bulunmalıdır (Trichet, 2008).
Merkez bankalarının daha şeffaf hale gelerek iletişim uygulamalarına ağırlık
vermelerine paralel olarak ekonomi yazınında bu konu teorik ve ampirik olarak ele alınmaya
başlanmış, son yirmi yıllık süre içerisinde, merkez bankası iletişimi üzerine geniş bir literatür
ortaya çıkmıştır. Bu literatür şeffaflığın çoğu zaman enflasyonun değişkenliği ve sürekliliği ile
çıktı değişkenliği ile çoğu zaman negatif ilişkili olduğunu göstermiştir.
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Blinder ve diğerleri (2008) merkez bankası şeffaflığı ve iletişim ile ilgili bu literatürü
araştırmış ve iletişimin, finansal piyasaları hareketlendirme, para politikası kararlarının
öngörülebilirliğini
arttırma
ve
merkez
bankalarına
makroekonomik
hedeflerini
gerçekleştirmede imkân dâhilinde yardımcı olma kapasitesi taşıması nedeniyle önemli
olabileceği sonucuna varmışlardır. Diğer yandan, şeffaflığın merkez bankalarına ekonomik
şokları stabilize etme konusunda esneklik sağladığı ve özel sektörün para politikası
kararlarına ve sonuçlarına bakarak merkez bankasının niyetlerini anlayabilmesini
kolaylaştırdığı gösterilmektedir (Geraats, Eijffinger ve van der Cruijsen, 2006, s.1, 12).
Merkez bankası kredibilitesinin yüksek, enflasyon beklentilerinin ise çıpalanmış olması
halinde merkez bankaları düşük ve istikrarlı enflasyon oranının yanı sıra daha düşük çıktı
oynaklığı elde edebilmektedir (Mishkin, 2004).
Ehrmann ve Fratzscher (2005)’in yapmış olduğu çalışmanın sonuçları iletişimin,
piyasaların para politikasını öngörmesine yardımcı olmada ve piyasadaki belirsizliğin
azaltılmasında merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Ancak, dağınık ve komite üyeleri
arasındaki uyuşmazlığı ifşa eden bir para politikası iletişimi, kararların öngörülebilirliğini
zedelemekte ve piyasa oynaklığını artırmaktadır. Buna karşın, ekonomik görünüm ve ona
dair riskler hakkında görüş çeşitliliği sağlayan bir iletişim ise finansal piyasaların ekonomik
atmosferi ve böylelikle para politikasının gelecekte izleyeceği olası patikayı daha iyi
anlamalarına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu da, merkez bankalarının para
politikasına dair bilgilerin iletişimi ile ekonomik görünüme dair bilgilerin iletişimini birbirinden
ayırmasının önemli olduğuna işaret etmektedir. Merkez bankası iletişiminin ve politikaların
etkililiğini artıran şey; para politikası söz konusu olduğunda görüş ortaklığı, ekonomik
görünüm söz konusu olduğunda ise görüşlerin çeşitliliğidir.
Gürkaynak, Sack ve Swanson (2005) Amerika Merkez Bankasının para politikasının
varlık fiyatları üzerindeki etkili üzerine yaptıkları çalışmada varlık fiyatlarının federal fon
oranlarından ve politika faizinin gelecekteki oranından etkilendiğini, Amerika Merkez
Bankasının açıklamalarının ise Bankanın gelecekte atacağı politika adımları ile ilişkili
olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca çalışmada açıklamaların, uzun vadeli Hazine getirileri
üzerinde çok daha fazla etkisi olduğu gösterilmiştir.
Bununla beraber, iletişim ve şeffaflığın etkilerine şüpheyle yaklaşan çalışmalar da
bulunmaktadır. Örneğin Jensen (2001), şeffaflığın sosyal refahı azaltabileceğini savunurken
Faust ve Svensson (2001) ise merkez bankasının niyetleri konusunda şeffaflığın sosyal
açıdan faydalı olduğunu, ancak merkez bankasının itibarı ve özel sektörün enflasyon
beklentilerinin merkez bankasının hareketlerine karşı daha hassas hale getirmesi nedeniyle
olumsuz sonuçlar oluşturabileceğini ifade etmektedir.
3.

Küresel Finansal Kriz Döneminde Merkez Bankalarında İletişim

Kriz dönemleri merkez bankalarının iletişim politikaları açısından önemli zorlukları
beraberinde getirmektir. Bu dönemlerde artan belirsizlikler merkez bankalarının da önlerini
görebilme yeteneklerini sınırlamakta, bu nedenle iletişim kurarken daha temkinli olmaları
gerekmektedir. Bununla beraber bu temkinli duruş, merkez bankalarının sessiz kalmaları
anlamına gelmemektedir. Aksine, merkez bankalarının iletişim kurmaktan çekinmeleri
ekonomik görünüm hakkında spekülasyonlara zemin oluşturma riski taşımaktadır. Diğer
yandan, merkez bankasının gördüğü tüm risklerle ilgili açık bir şekilde iletişim kurması
ekonomik birimlerin panik duymasına da neden olabilecektir. Bu nedenle kriz dönemlerinde
merkez bankalarının özellikle bilgi kirliliğinin olduğu dönemlerde net sinyaller almadıkları
konular hakkında iletişim kurmaktan imtina etmeleri gerektiği ifade edilmektedir (Blinder ve
diğerleri, 2008). Bu açıdan bakıldığında optimal iletişim politikasının kriz zamanlarında ve
normal zamanlarda nasıl olması gerektiği konusu önem arz etmektedir.
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2008 yılının son çeyreğinden itibaren dünyayı etkisi altına alan küresel finansal kriz
merkez bankalarını geçmişten farklı politikalar uygulamaya sevk etmiştir. Söz konusu durum
merkez bankalarının iletişim politikaları açısından da kendisini göstermiş, bu dönemde
merkez bankaları piyasalarla ve ekonomik birimlerle etkili iletişim kurmaya özen göstermiştir.
Küresel finansal kriz döneminde merkez bankaları para politikası ve finansal istikrar ile ilgili
iletişimde önemli çaba sarf etmiştir. Bu dönemde merkez bankaları artan finansal risklerin
etkisi ile bu riskleri sınırlamak ve bu risklere karşı atılan adımları açıklamak amacıyla finansal
istikrara ilişkin iletişim faaliyetlerini artırmışlardır. Bu açıdan küresel finansal kriz merkez
bankaları açısından önemli bir zorluk oluşturmuş, merkez bankalarının bu çabalarına rağmen
küresel finansal krizin etkisi ile merkez bankası iletişiminin daha az anlaşılır olduğu
gösterilmiştir (Bulíř, Čihák, ve Jansen, 2012, s.10-11).
Söz konusu dönemde özellikle Amerika Merkez Bankasının iletişim konusunda önemli
adımlar atarak iletişim ve şeffaflık konusunda mesafe kaydettiği ileri sürülmektedir (Rosa,
2013). Buna rağmen, Barclays tarafından 2013 yılında düzenlenen anketin sonuçları, 2007
ve 2008 yılına göre dünyanın önde gelen merkez bankalarının iletişim politikalarının
piyasalar tarafından genel olarak daha başarısız olarak nitelendirildiği görülmektedir. 884
katılımcı ile düzenlenen anket sonuçları merkez bankası iletişimin genel olarak
değerlendirilmesi için sorulan soruya 10 puan üzerinden verilen yanıtlardan oluşan anket
sonuçları Şekil 1’de görülmektedir (Atkins, 2013).
Şekil 1. Barclays Merkez Bankası İletişimi Anketi
2007 Yılı Anketi
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Kaynak: Atkins (2013).

Kriz ile birlikte gelişmiş ülkelerde nominal faiz oranlarının yüzde sıfır sınırına gelmesi
veya bu sınıra yaklaşması sonucunda ekonomik faaliyeti canlandırmaya yönelik adımlar
atılabilmeleri için alan kalmaması veya atılan bu adımların yeterli olmaması, merkez
bankalarını iletişim alanında farklı uygulamalar sergilemeye sevk etmiştir. Bunlardan öne
çıkan kavram “sözle yönlendirme”dir.
4. Sözle Yönlendirme: Tanımı ve Uygulamaları
Sözle
yönlendirme,
merkez
bankalarının
ekonomik
görünüme
ilişkin
değerlendirmelerine koşullu olarak para politikasının gelecekteki yönelimini ilettikleri bir
iletişim aracıdır (Praet, 2013). Praet (2013), sözle iletişimi aynı zamanda, para politikasının
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seyrine ilişkin “gelişmiş bir iletişim biçimi” olarak tanımlamaktadır. Merkez bankalarının bu tip
bir yönlendirmede bulunmaları, özellikle olağanüstü durumlarda görülen para politikası
zorluklarıyla bir mücadele şekli olarak ortaya çıkmaktadır. Sözle yönlendirme kullanımı
sadece politika faizinin alt sınırına gelinmesi durumunda alakalı olmamakla birlikte, küresel
finansal krizin ardından bu sınıra ulaşılması merkez bankalarını daha açık sözle yönlendirme
araçları kullanmaya sevk etmiştir (Woodford, 2012, s.2).
Küresel finansal krizin ardından merkez bankalarının ortodoks olmayan politikalar
uygulaması, kamuoyunun para politikasının gelecekte izlemesi muhtemel seyri tahmin
etmesini güç hale getirmiş, bu nedenle merkez bankaları iletişim konusunda geçmişten farklı
adımlar atmaya başlamıştır. Bu açıdan merkez bankaları sözle yönlendirme ile ekonomik
birimlerin para politikası adımlarını tahmin etmekte yaşadıkları zorlukları hafifletmeye veya
yanlış anlaşılmaları engellemeye ve ekonomik kararlarını daha sağlıklı almalarını sağlamaya
çalışmışlardır. Bu nedenle politikaların net bir şekilde açıklanmasına, özellikle alışılagelmiş
durumların dışında veya merkez bankasının kararlarının önceki kararlarına bakılarak
öngörülemediği durumlarda daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle merkez bankasının
düşük faiz oranını devam ettirme yönündeki niyetinin sürdüğü durumlarda ekonomik
birimlerin bunu anlamayarak hatalı beklentilerde bulunması, büyük sosyal maliyetlere neden
olacaktır. Ekonomik birimlerin para politikasının sıkılaşacağı yönündeki beklentilerinin toplam
talep üzerinde oluşturacağı daralma, ekonominin potansiyel büyüme oranından düşük olduğu
durumlarda daha fazla olmaktadır (Woodford, 2013, s.96).
Bekleyişler Hipotezi’ne göre, uzun vadeli faiz oranı, kısa vadeli faiz oranlarının
ortalaması ve risk priminden oluşmakta olup matematiksel olarak
( )∑

(1)

şeklinde yazılabilir. Burada,
uzun vadeli faiz oranını,
m dönem sonrasına ilişkin kısa
vadeli faiz oranını,
bir katsayıyı,
ise döneme özgü risk primini ifade etmektedir.
Buna göre, uzun vadeli faiz oranları temel olarak kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin beklentiler
ve risk primi tarafından belirlenmektedir. Merkez bankaları sözle yönlendirme ile kısa vadeli
faiz oranlarının öngörülebilir gelecekteki gelişimi hakkındaki beklentileri değiştirmek ve buna
yönelik bilgi sağlamak suretiyle uzun vadeli faizler üzerinde de aşağı yönlü bir baskı
oluşturmayı, dolayısıyla getiri eğrisinin uzun vadeli bölümünü etkilemeyi amaçlamaktadır.
Kısacası, sözle yönlendirme kısa vadeli politika faiz oranı patikası ile ilgili beklentileri
etkileyerek, kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin belirsizliği azaltarak ve vade primini azaltıp uzun
vadeli faiz oranlarının etkileyerek ekonomi üzerinde etkili olmaktadır.
Bu yolla merkez bankaları para politikası stratejileri ve reaksiyon fonksiyonları hakkında
açıklık getirmektedir. Merkez bankaları nominal faiz oranının daha da aşağı çekilemediği
durumlarda politika faizinin düşük bir seviyede tutma niyetini iletişim yoluyla kamuoyuyla
paylaşarak beklentileri yönetmeye çalışmaktadır. Böylelikle uzun vadeli faiz oranları üzerinde
aşağı yönlü bir baskı uygulanırken kredi koşullarını genişletmek için dolaylı bir kanal
oluşturulmaktadır. Özellikle kamuoyunun makroekonomik koşullara ve para politikasına
ilişkin beklentilerinin merkez bankasının değerlendirmelerinden belirgin olarak farklılaştığı
durumlarda bu tip bir yönlendirme merkez bankasının değerlendirmelerinin ve stratejisinin
netleştirilmesi açısından önem kazanmaktadır. Sözle yönlendirmede merkez bankalarının
politika duruşuna ilişkin tahminleri mevcut bilgilerine dayanmakta, diğer bir deyişle koşulluluk
(conditionality) içermektedir. Öte yandan sözle yönlendirmenin ekonomik birimlerin politika
faiz oranlarına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü çekerken, varlık fiyatlarının da artmasına
neden olması ve böylelikle toplam harcama üzerinde yukarı yönlü bir etki oluşturması
beklenmektedir.
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Ekonomik birimler para politikasının gelecekteki patikası hakkında tahminde
bulunmaya çalıştıklarında birbiriyle ilişkili iki unsuru göz önünde bulundurmaktadır. Bunlardan
ilki, ekonomik koşullara tepki olarak merkez bankasının adımlarını hangi strateji
çerçevesinde attığının, ikincisi ise merkez bankasının mevcut ve gelecekteki ekonomik
koşullara ilişkin değerlendirmeleri nasıl yorumlandığı ile ilgilidir. Bu çerçeveden bakıldığında,
sözle yönlendirme sayılan iki unsur ile yakından ilgilidir. Sözle yönlendirme ilk olarak merkez
bankasının para politikası stratejisini açıklamasını içermektedir. Diğer bir deyişle, bu
yöntemle merkez bankası reaksiyon fonksiyonunun parametrelerini ve politika hedeflerini
kamuoyu ile paylaşmaktadır. İkinci olarak ise sözle yönlendirme ile merkez bankası
makroekonomik temellere ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi sunmaktadır. Bu
kapsamda, bu tip bir iletişim şekli merkez bankasının gelecekteki olaylar hakkındaki
beklentilerini yansıtmaktadır. Sözle yönlendirme açıklamalarının koşul içeren bölümleri bu
ikinci unsurla ilgilidir.
Doğaları gereği fiyat istikrarını sağlama hedefi çerçevesinde muhafazakâr olan merkez
bankaları düşük faiz oranlarını sürdürmek istemelerine rağmen enflasyon ve büyüme
rakamları yükselmeye başladığında düşük faiz uygulamasına son vererek faizleri yükseltme
eğiliminde olabilecektir. Bu nedenle merkez bankasının bu yöndeki niyetini kamuoyu ile
paylaşması merkez bankalarını düşük faiz oranlarını sürdürmek açısından disipline etmek
açısından da önem taşımaktadır (Stehn ve Daly, 2013, s.7). Ülke uygulamalarına
bakıldığında, farklı merkez bankalarının farklı uygulamaları dikkat çekmektedir. Söz konusu
uygulamaları üç grupta incelemek mümkündür (İngiltere Merkez Bankası, 2013, s. 21).
a. Açık Uçlu Yönlendirme (Open Ended)
Açık uçlu yönlendirmede, politikaların izleyeceği seyre ilişkin niteliksel bilgi
sunulmaktadır. Örneğin, merkez bankalarının politika faiz oranını uzun bir süre daha
artırmayacağını yönündeki açıklamaları açık uçlu yönlendirmenin bir örneğidir. Bu tip bir
yönlendirme, merkez bankalarına öngörülemeyen gelişmeler karşısında esneklik sağlarken
diğer yandan az bilgi içermesi ve yanlış yorumlamaya açık olması gibi riskler içermekte ve
etkisi düşük olmaktadır.
b. Zamana Bağlı Yönlendirme (Date-Contingent)
Zamana bağlı yönlendirmede, merkez bankaları para politikasının değişeceği zamana
ilişkin bir işaret vermektedir. Belirli bir tarih belirtilmesi nedeniyle ekonomik birimler tarafından
yorumlanması kolay olmakla birlikte, ekonomik koşullardaki olası değişiklikler halinde para
politikasının ne tür bir tepki vereceğinin yarattığı belirsizlik nedeniyle güvenilir bir strateji
olarak değerlendirilmeyebilir.
c. Duruma Bağlı Yönlendirme (State-Contingent)
Duruma bağlı yönlendirmede merkez bankaları, para politikasında değişime yol
açabilecek ekonomik koşullara yönelik bir işaret vermektedir. Örneğin merkez bankalarının
işsizlik oranı veya büyüme belirli bir seviyeye ulaşana kadar ve enflasyon oranı orta vadede
hedef ile uyumlu olduğu sürece faiz oranı artırmayacaklarını açıklamaları duruma bağlı
yönlendirme örneği oluşturmaktadır. Para politikasının anlaşılırlığını artırması ve esneklik gibi
avantajlarının olmasının yanı sıra, duruma bağlı yönlendirme ekonomik birimlerin merkez
bankası tarafından belirtilen kriterlere aşırı odaklanması ve yüksek oynaklık oluşturması gibi
olumsuzluklara yol açabilir.
Campbell, Evans, Fisher, ve Justiniano (2012) ise sözle yönlendirme uygulamasına
ilişkin farklı bir sınıflandırma yapmışlardır. Buna göre merkez bankalarının bir taahhüt
içermeyen ancak tahminlerini sunan sözle yönlendirmeleri kâhince (Delphic) sözle
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yönlendirme olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Çek
Merkez Bankalarının bu çerçevedeki uygulamaları bu tip bir yönlendirmeye örnektir. Diğer
yandan, küresel finansal krizin ardından gelişmiş ülke merkez bankalarının vermiş olduğu
sözle yönlendirme örnekleri ise bir taahhüt içermeleri nedeniyle bağlayıcı (Odyssean)1 sözle
yönlendirme olarak adlandırılmaktadır.
5. Sözle Yönlendirme Ülke Örnekleri
Küresel finansal krizin ardından merkez bankalarının sözle yönlendirme uygulamaları
Tablo-1-5’te gösterilmiştir. Sözle yönlendirme kavramı özellikle küresel finansal krizin
ardından merkez bankacıları ve akademisyenler tarafından tartışılmaya başlansa da ilk
olarak 1999 yılının Nisan ayında Japon Merkez Bankası (BoJ) tarafından uygulanmıştır. BoJ,
yaptığı açıklamada “Deflasyon endişeleri ortadan kalkana dek faizler yüzde 0 seviyesinde
kalacak...” yönünde bir ifadeye yer vermiştir. O dönem uygulaması “sözle yönlendirme”
olarak anılmasa da Bankanın politika faizinin daha fazla düşürülemeyeceğinin ortaya çıkması
üzerine bu yöndeki açıklaması sözle yönlendirmenin önemli bir örneğini oluşturmaktadır.
Para politikasının ilan edilen enflasyon hedefinin tutturulmasına yönelik olarak
kurumsallaştığı ve para politikası araçlarının sadece bu amaçla kullanıldığı enflasyon
hedeflemesi rejimi çerçevesinde de merkez bankaları politika faizinin gelecekteki patikası
hakkında tahminlerini paylaşmış, bu paylaşımlar da sözle yönlendirme olarak ifade
edilmektedir. Bu çerçevede, Yeni Zelanda Merkez Bankası (1997), Norveç Merkez Bankası
(2005), İsveç Merkez Bankası (Riksbank, 2007) ve Çek Merkez Bankası (2008) rutin iletişim
uygulamaları çerçevesinde faiz oranı patikasını paylaşmışlardır. Campbell ve diğerleri
(2012)’ne göre bu tip bir iletişim merkez bankalarının taahhütlerini değil yalnızca tahminlerini
içermesi nedeniyle kâhince (Delphic) sözle yönlendirme olarak adlandırılmaktadır.
Amerika Merkez Bankasının uygulamaları ele alındığında zaman içinde açık uçlu,
zamana bağlı ve duruma bağlı yönlendirme şekillerinin tümünü uygulandığı görülmektedir
(Tablo 1). Banka, faiz oranı indirimi yapmak yerine faizlerin dikkate değer bir süre daha
düşük kalacağı yönündeki açıklamaların ilkini 2003 yılında yapmıştır. 9 Aralık 2003
tarihindeki FOMC kararında “Ancak enflasyonun oldukça düşük ve kaynak kullanımının
yavaş olmasıyla, Komite destekleyici politikanın kayda değer bir dönem daha devam
edeceğini öngörmektedir.” ifadesine yer verilerek politika faiz oranı yüzde 1 seviyesinde
tutulmuştur. Ancak küresel finansal krizin ardından sözle yönlendirme Amerika Merkez
Bankasının iletişim uygulamalarında önemli bir yer almıştır. Bu dönemde işsizlik ve enflasyon
oranlarının Fed’in arzu ettiği seviyelerden uzak olması (Şekil 2) ve faiz oranının sıfır sınırına
yaklaşması ile 2008 yılında tekrar sözle yönlendirme kullanılmaya başlanmış, 2008 ve 2009
yıllarında yapılan açıklamalarda açık uçlu yönlendirme kullanılmıştır. Daha yakın dönemdeki
açıklamalarda sözle yönlendirmeler giderek daha belirgin ve güçlü hale gelmiş, ilk olarak
alışılagelmişin dışındaki politikaların ne zaman durdurulacağına dair tarih verilmeye ve
zaman içinde bu tarihler ileriye doğru atılmaya başlanmıştır. 2012 yılı Eylül ayına
gelindiğinde yeni bir dil kullanılarak “iş gücü piyasası kayda değer bir biçimde iyileşme
göstermezse2” mevcut politikaların devam edeceği ifade edilmiştir. 2012 Aralık ayında ise
“Olağandışı düşük faizin işsizlik yüzde 6,5’in üzerinde olduğu, 1-2 yıllık döneme ilişkin
enflasyonun yüzde 2 hedefini yarım puan aşmadığı ve uzun vadeli enflasyon beklentileri
istikrarlı seyrettiği sürece uygun olacağı düşünülmektedir.” denilerek genişleyici politikaların
ne zaman sona erdirileceğine ilişkin olarak belirgin makroekonomik eşikler verilmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü üzere işsizlik ve enflasyon oranının belirlenen hedeflere
yaklaşıyor olması, nicel genişleme (quantitative easing) uygulamasının kademeli olarak
sonlandırılmasını (tapering) gündeme getirmiştir. Bu çerçevede Amerika Merkez Bankası 85
milyar dolarlık varlık alımlarını 18 Aralık 2013 kararı ile 10 milyar dolar; 29 Ocak 2014 kararı

12

Bankacılar Dergisi

ile 10 milyar dolar olmak üzere toplam 20 milyar dolar azaltarak 65 milyar dolara
düşürüleceğini açıklamıştır.
Şekil 2: ABD’de İşsizlik ve Enflasyon Oranları (2007-2013)
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Kaynak: St. Louis Fed.

2012 Aralık ayına gelindiğinde belirtilen bir tarihe dek politika faiz oranının
değişemeyeceği ifadesinin kullanımına son verilmiş, sayısal eşik değerleri telaffuz edilmeye
ve destekleyici politikaların son erdirilmesi için gerekli koşulların tanımlanmasına
başlanmıştır. Woodford (2012)’a göre Amerika Merkez Bankasının açıklamaları ile ilgili
olarak dikkati çeken bir husus, bu açıklamaların Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bir
taahhüdü olmadığı ve sadece gelecekteki koşulların neyi gerektireceğine ilişkin kendi tahmin
ve öngörülerine atıfta bulunulmasıdır. Ancak, Campbell ve diğerleri (2012) Amerika Merkez
Bankasının sözle yönlendirme uygulamalarının taahhüt içerdiğini ve bu nedenle bağlayıcı
sözle yönlendirme olarak adlandırılabileceğini ifade etmektedir.
Sözle yönlendirme ile ilgili olarak en kuvvetli ifade ise Kanada Merkez Bankasının 21
Nisan 2009 tarihli politika kararında yer almaktadır (Tablo 2). Toplantının ardından yapılan
açıklamada, Kanada Merkez Bankasının 2010 yılının ikinci çeyreğinin sonuna dek politika
faiz oranını mevcut seviyesinde tutmayı taahhüt etmekte olduğu ifade edilmiştir.
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Tablo 1. Amerikan Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Sözle
Yönlendirme Örnekleri
Açık Uçlu Sözle Yönlendirme:
16 Aralık 2008:
“Zayıf iktisadi koşulların olağandışı düşük faizi bir süre gerektirmesi muhtemeldir.”
18 Aralık 2009:
“İktisadi koşulların olağandışı düşük faizi uzun bir süre gerektirmesi muhtemeldir.”
Zamana Bağlı Sözle Yönlendirme:
9 Ağustos 2011:
“İktisadi koşulların olağandışı düşük faizi en azından 2013 ortasına kadar gerektirmesi muhtemeldir.”
25 Ocak 2012:
“İktisadi koşulların olağandışı düşük faizi en azından 2014 sonuna kadar gerektirmesi muhtemeldir.”
13 Eylül 2012:
“Olağan dışı düşük faizin en azından 2015 sonuna kadar gerekli olması muhtemeldir.” “Ekonomik
toparlanmanın güçlenmesinin ardından para politikasının yüksek derecede destekleyici duruşu
kayda değer bir süre daha uygun olmaya devam edecektir. … İşgücü piyasasının görünümü belirgin
olarak iyileşmezse, Komite fiyat istikrarı dâhilinde bir iyileşme görülünceye kadar ipoteğe dayalı
menkul kıymet alımına devam edecek, ek varlık alımları gerçekleştirecek ve uygun göreceği diğer
politika araçlarını kullanacaktır.”
Duruma Bağlı Sözle Yönlendirme:
12 Aralık 2012:
“Olağandışı düşük faizin işsizlik yüzde 6,5’in üzerinde olduğu, 1-2 yıllık döneme ilişkin enflasyonun
yüzde 2 hedefini yarım puan aşmadığı ve uzun vadeli enflasyon beklentileri istikrarlı seyrettiği
sürece uygun olacağı düşünülmektedir.”
19 Haziran 2013:
“Yılın sonuna doğru varlık alımlarının kademeli biçimde azaltılmaya başlanması ve alımların gelecek
yılın ortasında sona erdirilmesi uygun olabilir. Alımlar sona erdiğinde işsizlik oranının yüzde7
civarında ve enflasyonun hedefle tutarlı seviyelerde olacağı tahmin edilmektedir.”
18 Eylül 2013, 30 Ekim 2013, 18 Aralık 2013
“Komite, istisnai olarak düşük seviyede bulunan faiz oranlarının işsizlik oranı yüzde 6,5’in üzerinde
bulunduğu, bir ve iki sene sonrasına ilişkin enflasyon oranı tahmininin Komite’nin yüzde 2
seviyesindeki hedefine yarım puandan fazla üzerinde bulunmadığı ve daha uzun vadeli enflasyon
beklentileri çıplanmış olduğu sürece devam edeceğini öngörmektedir.”
Kaynak: Amerika Merkez Bankası (2013).

Tablo 2. Kanada Merkez Bankası Sözle Yönlendirme Örnekleri
Kanada Merkez Bankası
Zamana Bağlı Sözle Yönlendirme:
21 Nisan 2009:
“Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını yüzde ¼’e indirmiştir ve enflasyonun görünümüne
bağlı olarak, mevcut politika faiz oranı 2010 yılının ikinci çeyreğinin sonuna dek tutmayı taahhüt
etmektedir.”
Kaynak: Kanada Merkez Bankası (2009).
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Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise 2013 yazından itibaren yaptığı açıklamalarında açık
uçlu yönlendirme kullanmaktadır (Tablo 3). AMB’nin uyguladığı sözle yönlendirmenin amacı
Bankanın ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesini finansal piyasalar açısından daha açık
hale getirmek ve stratejisinin altını çizmektir (Haan, 2013). Praet (2013) ise AMB’nin sözle
yönlendirme uygulamasının Bankanın önceki stratejisinden vazgeçtiği anlamı taşımadığını,
aksine kamuoyunun ekonomik gelişmeleri yorumlama şeklinin AMB’nin yorumlama şeklinden
farklılaşması üzerine para politikası stratejisinin yeniden belirtilmesi anlamını taşımakta
olduğunu ifade etmektedir. Praet (2013) bu nedenle AMB’nin sözle yönlendirme
uygulamasının hem kâhince hem bağlayıcı sözle yönlendirme ögeleri içerdiğini ileri
sürmektedir. Avrupalı politika yapıcılar da AMB’nin sözle yönlendirme içeren açıklamalarının
mevcut politika çerçevesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir araç olarak yorumlanması
gerektiğini ifade etmişlerdir (Pill, 2013, s.8).
BoJ’nin 4 Nisan 2013 tarihli açıklaması ise sözle yönlendirmenin bu kez oldukça farklı
bir örneğini sunmaktadır (Tablo 4). Açıklamada yüzde 2 oranındaki enflasyon hedefinin iki
sene sonra gerçekleştirileceği ifade edilmekte, ayrıca bu hedef istikrarlı bir şekilde
sürdürülene kadar niteliksel ve niceliksel genişlemenin sürdürüleceğini belirtmektedir. Bu
açıklamanın diğer gelişmiş ülkelerin yönlendirme uygulamalarından iki temel farkı
bulunmaktadır. Diğer ülkelerde enflasyon beklentileri büyük ölçüde çıpalanmışken ve
beklentilerin bu seviyede korunması amaçlanırken BoJ enflasyon beklentilerini yüzde 2
seviyesine yükseltmeyi amaçlamaktadır ve bu fark ülkelerin sözle yönlendirme mesajlarının
tasarlanmasında etkili olmuştur. Diğer yandan, BoJ’nin açıklamaları Amerika Merkez Bankası
ve İngiltere Merkez Bankasından farklı olarak, kanun ile temel görevinin fiyat istikrarını
sağlamak olduğunun belirtilmesinin etkisi ile istihdamla ilgili bir koşul içermemektedir. (Shirai,
2013). Bununla beraber açıklamalar hem zamana bağlı hem duruma bağlı sözle yönlendirme
içermektedir.
Tablo 3. AMB (Yönetim Konseyi) Sözle Yönlendirme Örnekleri
Açık Uçlu Sözle Yönlendirme:
4 Temmuz 2013:
“Yönetim Konseyi AMB faiz oranlarının uzun bir süre mevcut ya da daha düşük seviyelerde
kalmasını beklemektedir. Bu beklenti, reel ekonomideki zayıflıklar ve düşük parasal dinamiklere
bağlı olarak orta vadeye uzanan düşük enflasyon görünümüne dayanmaktadır.”
Draghi (Soru-Cevap bölümü): “Uzun bir süre uzun bir süre demektir. Altı ay değil, 12 ay değil – uzun
bir süre”
7 Kasım 2013, 5 Aralık 2013:
“Bugünkü faiz indiriminin ardından, Yönetim Konseyi Temmuz ayından sağlanan sözle
yönlendirmeyi gözden geçirmiş ve AMB’nin faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde
kalacağı yönündeki beklentisini teyit etmiştir. Bu beklenti, orta vadeye kadar uzanan enflasyonun
düşük görünümüne, ekonominin zayıflığına ve zayıf parasal dinamiklere dayanmaktadır.”
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (2013).
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Tablo 4. Japonya Merkez Bankası (Politika Kurulu) Sözle Yönlendirme Örnekleri
Duruma Bağlı Sözle Yönlendirme:
4 Nisan 2013:
“Banka, yüzde 2 oranındaki fiyat istikrarı hedefini uygun olan en kısa zamanda, iki senelik bir süre
ufkunda gerçekleştirecektir. ... Banka yüzde 2’lik fiyat istikrarı hedefini yakalamak için bu hedefi
istikrarlı bir şekilde korumak gerektiği sürece niteliksel ve niceliksel genişlemeye devam edecektir.
Ekonomik aktivite ve fiyatlarla ilgili aşağı ve yukarı yönlü riskleri inceleyecek ve uygun gördüğü
ayarlamaları yapacaktır.”
Kaynak: Japonya Merkez Bankası (2013).

Küresel finansal krizin etkisi ile sözle yönlendirme uygulamalarına başvuran diğer bir
ülke ise İngiltere Merkez Bankasıdır. 2013 yılının Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu duruma bağlı yönlendirmeye başvurarak faiz
oranının yüzde 5 seviyesinde kalacağı ve tahvil alımına devam edileceği koşulları
tanımlanmıştır (Tablo 5) Bununla beraber İngiltere Merkez Bankası kendi koşulları gereğince
sözlü yönlendirme uygularken farklı koşullar da belirlemiştir. Bu çerçevede Banka, işsizlik
oranı yüzde 7 eşiğinin altına inene dek varlık alım uygulamasına devam edeceğini ifade
ederken söz konusu eşiği geçersiz kılan koşulları (knock-outs) da bildirmiştir. Buna göre,



18-24 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 2’lik enflasyon hedefinin 0,5
puan ve daha fazla üzerine çıkması,
 Orta vadeli enflasyon beklentilerinin belirgin derecede bozulması,
 Finansal Politika Komitesinin para politikasının mevcut duruşunun finansal istikrar
üzerinde belirgin bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmesi
hallerinde işsizlik eşiğinin geçersiz olacağı ifade edilmiştir.
Tablo 5. İngiltere Merkez Bankası (Para Politikası Kurulu) Sözle Yönlendirme Örnekleri
Duruma Bağlı Sözle Yönlendirme:
1 Ağustos 2013:
“PPK, yüzde 0,5 olan politika faiz oranını işsizlik oranı yüzde 7,0 eşiğine düşene kadar artırmamak
niyetindedir… PPK işsizlik oranı yüzde 7’nin üzerinde olduğu sürece ek likidite ihtiyacı olduğunda
varlık alımını artırmaya hazırdır… PPK, işsizlik eşiğine ulaşılana kadar mevcut varlık stokunu
koruma niyetindedir.”
Kaynak: İngiltere Merkez Bankası (2013).

6. Sözle Yönlendirmenin Etkileri ve Sonuçları
Sözle yönlendirme açık ve uzun vadeli olarak yapıldığında etkilerinin daha güçlü
olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle piyasa katılımcılarının belirsizlik hissettikleri veya
merkez bankasının kararlarını yanlış yorumladıkları ortamlarda sözle yönlendirmenin daha
etkili olması beklenmektedir. Konuyla ilgili son zamanlarda gerçekleştirilen ampirik
çalışmalardan bazılarının bulgularını şu şekilde özetlemek mümkündür.
Kanada Merkez Bankasının 21 Nisan 2009 tarihinde 2010 yılının ikinci çeyreğine kadar
politika faiz oranının mevcut seviyesinde kalmasını beklediğini açıklaması gecelik faiz oranı
swapları (OIS) aracılığıyla ölçülmekte olan politika faiz oranına ilişkin piyasa beklentileri
üzerinde anında değişikliğe neden olmuştur (Şekil 3). Altı ila on iki ay sonrası vadeler için
OIS oranlarının düşmesinin yanı sıra uzun vadeler için OIS oranları daha fazla düşüş
göstermiş, yani getiri eğrisi düzleşmiştir (Woodford, 2012). Söz konusu durum, faiz oranı
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beklentilerinin sözle yönlendirme ile nasıl değiştirilebileceğine ilişkin önemli bir örnek teşkil
etmektedir. Carney (2013)’e göre Kanada Merkez Bankasının uygulamasının işe yaraması,
istisnai, açık ve güvenilirliği yüksek bir enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde
uygulanmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Şekil 3. 21 Nisan 2009 Tarihli Kanada Gün İçi OIS Oranları

Kaynak: Woodford (2012), s.13.

Amerika Merkez Bankası örneğinde de bulgular sözle yönlendirmenin olumlu katkı
sağladığı görüşünü destekler niteliktedir. Woodford (2012), Amerika Merkez Bankası
tarafından yapılan duyuruların, özellikle daha uzun vadelerde politika faizine ilişkin
beklentileri kaydırdığını, piyasa beklentileri üzerinde belirgin etki yaptığını göstermektedir
(Şekil 4).
Şekil 4. ABD Gün İçi OIS Oranları

9 Ağustos 2011

25 Ocak 2012

Kaynak: Woodford (2012), s.17-18.

Benzer şekilde Amerika Merkez Bankası tarafından uygulanmış olan zamana bağlı
yönlendirmenin, yatırımcıların FOMC’nin reaksiyon fonksiyonu hakkındaki görüşlerini
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istatistiksel ve ekonomik açıdan anlamlı bir şekilde etkilemiş olduğu sonucuna varılmıştır
(Raskin, 2012). Rosa (2013) ise ABD ekonomisi için gerçekleştirilmiş olan çalışmaların,
FOMC tutanaklarının varlık fiyatlarının oynaklığını ve işlem hacmini istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde artırdığını, varlık fiyatlarının tutanaklara olan tepkisinin son dönemde
azaldığını ileri sürmektedir. Thornton (2012)’nin bulguları ise tersi yöndedir. Yazar, OIS
kontratlarından elde edilen getiri eğrileri ile yaptığı analizinde 9 Ağustos 2011 ve 25 Ocak
2012 tarihlerinde Amerika Merkez Bankası tarafından yapılan sözle yönlendirme
açıklamalarının önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir. Ağustos 2011’deki açıklamanın
ardından iki senelik OIS oranlarının sıfır seviyesine inmesi beklenirken 20 yıla kadar olan tüm
vadelerde getiri eğrisi aynı miktarda aşağı yönlü kayma gözlenmiştir. Benzer şekilde 25 Ocak
2012 tarihli açıklamanın ardından OIS getiri eğri beklendiği şekilde hareket etmemekte, getiri
eğrisi az miktarda kaymakta ve iki yıllık OIS oranları açıklama öncesi değerlere yakın
seyretmektedir.
Campbell ve diğerleri, (2012) ise, Amerika Merkez Bankası tarafından uygulanan sözle
yönlendirme örneklerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisini araştırmışlar, gelecek çeyreğe
ilişkin beklentilerdeki 1 baz puanlık bir artışın, 2 ve 5 yıl vadeli Amerikan Hazine tahvillerinin
getirilerini 2 baz puanlık yükselttiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca, FOMC tarafından uygulanan
sözle yönlendirmenin varlık fiyatları üzerindeki bu etkisinin politika niyetlerinin kamuoyuna
aktarılmasında başarılı olunduğunun bir göstergesi olduğunun altını çizmişlerdir (Campbell
ve diğerleri, 2012).
Diğer yandan, İsveç Merkez Bankasının, faiz indirimi yerine politika faiz oranının belirli
bir süre sabit kalacağı yönündeki açıklamaları beklenen yönde sonuç yaratmamıştır. İsveç
Merkez Bankası uygulamakta olduğu enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde 2007 yılı
Şubat ayından itibaren faiz oranına ilişkin projeksiyonlarını yayımlamakta olup piyasa faiz
beklentileri bu projeksiyonlara yakın seyretmektedir. 21 Nisan 2009 tarihinde 50 baz puan
faiz indiriminin yanı sıra politika faizi olan “repo faiz oranının 2011 yılı başına kadar düşük
seviyede tutulmasının beklendiği” yönündeki açıklamanın ardından repo faiz oranına ilişkin
piyasa beklentisi patikası yükselmiş, uzun vadeli faiz oranları yukarı yönlü hareket etmiştir
(Şekil 5) (Woodford, 2013).
Şekil 5. 21 Nisan 2009 tarihli Basın Duyurusu Öncesi ve Sonrasında İsveç’te Repo
Faiz Oranı Patikasına İlişkin Piyasa Beklentileri

Kaynak: Woodford (2013), s.102.
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Cœuré (2013)’e göre sözle yönlendirme uygulanması ile Euro bölgesi dışından gelen
şokların etkisi azalmış, para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikler azalmış ve para
piyasası forward oranlarının haber ve verilere olan duyarlılığını azaltmıştır. Böylelikle, fiyat
istikrarına yönelik görünüm dikkate alındığında Euro bölgesinde para piyasası koşulları para
politikası için uygun görülen seviyelerde çıpalanmıştır.
Kool ve Thornton (2012) yaptıkları çalışmada, sözle yönlendirmenin Yeni Zelanda,
Norveç, İsveç ve ABD’deki kısa ve uzun dönem faizler üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.
Çalışma sonuçlarının üç temel sonucu bulunmaktadır: İlk olarak faiz oranı projeksiyonları üç
çeyreğe kadar rassal yürüyüşe kıyasla daha üstündür, ancak bu bulgu sadece Norveç ve
İsveç için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İkinci olarak, 3 ay ve 12 ay sonrasına
ilişkin beklentiler ele alındığında, sözle yönlendirmenin piyasa katılımcılarının gelecekteki
kısa vadeli faiz oranlarını tahmin etme becerisini artırdığı bulunmaktadır. Üçüncü olarak,
sözle yönlendirme, Yeni Zelanda, Norveç ve Riksbank örneğinde faiz oranı tahminlerinin
varyansında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe neden olmuştur, ancak benzer bir bulguya
Amerika Merkez Bankası örneğinde rastlanmamıştır. Yazarlar, bu bulgular ışığında sözle
yönlendirmenin piyasa katılımcılarının kısa vadede tahmin yeteneğini artırdığına ilişkilerin
zayıf olduğu, uzun vadede tahmin etme gücünde ise bir artış yaşanmadığı sonucuna
varmışlardır.
Goodhart (2013) ise sözle yönlendirme uygulamasına temkinle yaklaşmaktadır.
Kanada Merkez Bankasının 2009 yılındaki ve İngiltere’nin ise 2013 yılındaki uygulamasının
getiri eğrisinin kısa vadeli kısmında etkili olduğunu savunan Goodhart, uzun vadelerde ise bir
etki oluşmadığını; İsveç örneğinde ise etkileşimin iki yönlü olduğu kısa vadeler hariç politika
faiz oranının piyasa faiz oranına uyum sağladığını ileri sürmektedir.
7. Sözle Yönlendirme Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar
Sözle yönlendirmenin başarılı olabilmesi ve ekonomik birimlerin kararlarında sağlam bir
temel oluşturması için kamuoyu tarafından anlaşılması ve verilen mesajlara kamuoyunun
inanması büyük önem taşımaktadır (Yellen, 2012). Öngörülen para politikası duruşuna ilişkin
açıklama yapılması, merkez bankalarını bu açıklamalara uymaya yükümlü kılmakta,
uygulamaların açıklamalarla çelişmesi halinde ise merkez bankasının kredibilitesine zarar
verme riski taşımaktadır. Bunun yanı sıra, sözle müdahalenin arzu edilen sonuçlara
ulaşabilmesi için merkez bankalarının piyasalar ve ekonomik birimler tarafından güvenilir
görülmesi önem arz etmektedir.
Diğer yandan, merkez bankalarının sözle yönlendirme kullanmaları ekonomik
görünüme ilişkin gördükleri riskleri kamuoyu ile paylaşmaları anlamına gelme olasılığı
taşımaktadır. Bu durumda ekonomik birimler ekonomik toparlanmanın daha yavaş ve
deflasyonist baskıların daha güçlü olduğu anlamını çıkarabilirler. Bunun bir sonucu olarak
sözle yönlendirme genişleyici olmaktan ziyade daha sıkılaştırıcı etki yaratma tehlikesi
taşımaktadır. Bu nedenle etkili olabilmesi için bu tip açıklamaların ekonominin görünümüne
koşullu olarak politika faizlerinin gelecekteki patikasına vurgu yapması önem taşımaktadır
(Cœuré, 2013).
Sözle yönlendirme ile merkez bankası düşük faiz oranlarının devam edeceği yönündeki
açıklamalarının “zaman tutarsızlığı”na neden olabileceği de altı çizilen hususlar arasındadır.
Merkez bankalarının fiyat istikrarı konusundaki muhafazakâr duruşları göz önünde
bulundurulduğunda, makroekonomik koşullar normalleşmeye, büyüme ve enflasyon oranları
yükseliş göstermeye başladığında, faizlerin düşük seyredeceğine dair açıklamalardan geri
adım atma ve faizleri yükseltme yönünde bir eğilim oluşabilecektir. Bu nedenle merkez
bankalarının bu yöndeki eğilimleri dikkate alındığında ekonomik birimler merkez bankasının
açıklamalarını güvenilir bulmayabilecektir. Destekleyici para politikasının devam edeceğine
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ilişkin açıklamalar güvenilir bir taahhüt olarak görülmüşse, bu “güvercin” hareket ekonomik
büyümeye destek olacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında, merkez bankalarının kısa vadeli
faizleri düşük tutacaklarına ilişkin taahhütte bulunmaları zaman tutarsızlığı sorunun
engellemek açısından faydalı olacaktır.
Diğer yandan, merkez bankalarının yönlendirmesi ekonomik birimlerin kendilerinin
oluşturacakları bilgiyi dışlayarak merkez bankası açıklamalarına olan bağlılığı artırma riski de
taşımaktadır (Williams, 2013, s.45-46).
8. Türkiye’de Sözle Yönlendirme Uygulamaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2013 yılında yaptığı bazı açıklamalar
da sözle yönlendirme uygulamaları içermektedir. Bu uygulamaların ilk örnekleri, 2006 yılında
açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesi ile yayımlanmaya başlanan Enflasyon
Raporlarında görülmektedir (Tablo 6). Bu yayınlarda TCMB, faiz ve çıktı açığı tahminlerini
kamuoyu ile paylaşırken orta vadeli enflasyon hedefine ilişkin türettiği faiz oranın
patikasından da bahsetmekte, ancak bu öngörülerin taahhüt niteliği taşımadığının altı
çizilmektedir. Bu nedenle söz konusu açıklamalar, Campbell ve diğerleri, (2012) tanımıyla
kâhince sözle yönlendirme kategorisindedir.
Tablo 6: TCMB Sözle Yönlendirme Örnekleri (I)
Enflasyon Raporu, 2006-I:
“… Yukarıdaki öngörü ve varsayımlar altında ve TCMB politika aracı olan kısa vadeli faizlerin yılın ilk
aylarında yatay bir seyir izlediği ve sonrasında kademeli olarak aşağı indiği bir para politikası
duruşunda, 2006 yılı sonunda enflasyonun yüzde 4,7 ile 6,3 aralığında gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, söz konusu faiz patikasının bugünkü bilgiler
ışığında orta vadeli hedeflerle tutarlı olarak türetilmiş bir patika olduğu, kesinlikle TCMB tarafından
verilmiş bir taahhüt niteliği taşımadığı ve ekonomik koşullar ile varsayımlar değiştiğinde bu patikanın
da doğal olarak değişeceğidir.”
Enflasyon Raporu 2006-III:
“Merkez Bankasının, Haziran ayındaki tedbirlere ilave olarak 2006 yılının kalanında ölçülü bir
parasal sıkılaştırma yoluna gittiği, 2007 yılında ise politika faizlerini kademeli olarak düşürdüğü bir
duruş altında oluşturulan tahminlere göre, enflasyon 2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren belirgin
bir düşüş gösterecek ve 2007 yılı sonunda yüzde 70 olasılıkla yüzde 3 ile yüzde 6,5 arasında yer
alacaktır.”
Enflasyon Raporu 2006-IV:
“Para politikasının mevcut sıkı duruşunun 2007 yılının son çeyreğinin başına kadar korunduğu ve
sonrasında ölçülü bir faiz indirimine gidildiği bir senaryo altında enflasyon oranının 2008 yılının ilk
çeyreği sonunda yüzde 1,7 ile yüzde 5,2 aralığında gerçekleşeceği ve böylece enflasyonun bir
buçuk yıllık bir zaman diliminde hedef patikaya yakınsayacağı tahmin edilmektedir.”
Kaynak: TCMB 2006a, 2006b, 2006c.

20

Bankacılar Dergisi

TCMB, 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamakta olduğu para politikası
çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını politika faiz oranı 3 olarak kullanmaya
başlamış, ayrıca gecelik borç alma ve borç verme faizleri arasında oluşan faiz koridoru ile
Rezerv Opsiyon Mekanizmasını ve likidite araçlarını politika aracı olarak kullanmıştır. TCMB
bu yeni strateji ile bir yandan makro finansal riskleri kontrol altına almaya çalışırken diğer
yandan da fiyat istikrarından ödün vermeden sıkı para politikası uygulamayı amaçladığını
belirtmiştir. TCMB çeşitli iletişim kanallarıyla, temkinli bir para politikası uygulanmakta
olduğunun altını çizmiştir.
TCMB, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren aldığı politika kararlarını duyururken sözle
yönlendirme uygulamasına başvurmuştur (Tablo 8). 2013 yılının Temmuz ayından itibaren,
Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yayımlanan “Faiz Oranlarına İlişkin Basın
Duyurusu” ile toplantının beş iş günü ardından yayımlanan “Para Politikası Kurulu Toplantı
Özetine İlişkin Basın Duyurusu”nda TCMB, para politikasının temkinli duruşunun ne zamana
dek süreceğine dair bir koşul iletmiş ve bu çerçevede para politikasının gelecekteki duruşuyla
ilgili bir taahhütte bulunmuştur. Bu çerçevede, ilk olarak Temmuz ayında yapılan duyuruda
enflasyon görünümünün orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasının temkinli
duruşunun korunacağı, gerektiğinde ek parasal sıkılaştırmaya gidilebileceği ifade edilmiştir.
Benzer bir ifade Ağustos ayında yapılan PPK Toplantısının ardından yapılan duyuruda da
korunmuştur.
Ağustos ayının sonunda Başkan Erdem Başçı’nın yaptığı bir açıklamada sözle
yönlendirmeye başvurduğu görülmektedir. Başkan Başçı’nın, enflasyon yüzde 6,2'ye düşene
kadar faiz oranının yüzde 6,75'in altına düşmeyeceği yönündeki açıklaması Faiz Oranlarına
İlişkin Basın Duyurularında yer alan ifadelere nazaran daha açık niteliktedir. Ancak benzer bir
ifadenin bu açıklamanın takip eden PPK toplantı kararlarında tekrarlanmadığı görülmektedir.
Yılın son aylarında da TCMB ufak değişiklikler de olsa enflasyonun görünümünün orta vadeli
hedeflerle uyum sağlayana dek temkinli para politikası duruşunun sürdürüleceğinin altı
çizilmiştir.
Bununla beraber, TCMB’nin sözle yönlendirme uygulamaları küresel finansal krizin
ardından düşük enflasyon ve düşük büyüme oranları ile mücadele eden ülkelerin merkez
bankalarının uygulamalarından temel farklılıklar içermektedir. Gelişmiş ülke merkez bankaları
örneklerine bakıldığında, sözle yönlendirmenin nominal faiz oranlarını aşağıya çekme imkânı
kalmadığında genişleyici para politikasının devam edeceği yönünde bir sinyal vermek ve
uzun vadeli faiz oranları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmak amacıyla uygulandığı
görülmektedir. Ülkemizde son dönemde verilen mesajlarda ise temkinli para politikası
duruşunun desteklenmesi amacıyla sözle yönlendirme uygulandığı görülmektedir. Öte
yandan diğer merkez bankaları kullandıkları politika aracının seviyesine ilişkin bir seviyeye
işaret ederken TCMB’nin açıklamaların politika aracına ilişkin bir seviye telaffuz edilmemekte,
sadece “temkinli duruşun süreceği” ifade edilmektedir. TCMB de diğer ülkelerde olduğu gibi
para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışırken Amerika
Merkez Bankası, AMB ve İngiltere Merkez Bankası gibi örneklerden farklı olarak TCMB
enflasyon beklentileri üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmak amacıyla bu tip bir iletişim
yöntemini kullanmaktadır.
TCMB yaptığı sözle yönlendirme uygulamalarında para politikasının ne zamana dek
sürdürüleceğini bir koşula bağlamakta (Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu
olana kadar…) bu açıdan duruma bağlı sözle yönlendirme uygulamaktadır. Öte yandan,
TCMB’nin bu açıklaması bir taahhüt niteliği de taşıdığından Campbell ve diğerleri (2012)’nin
sınıflandırmasına göre Odyssean sözle yönlendirme olarak nitelendirilebilir.
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Tablo 7: TCMB Sözle Yönlendirme Örnekleri (II)
Erdem Başçı, 25 Ağustos 20134:
“Enflasyon yüzde 6,2'ye düşene kadar faiz oranımız 6,75'in altına düşmeyecek. Ama ihtiyaç olursa
ek parasal sıkılaştırmalar yoluyla 7'ye, 7,75'e kadar çıkabilir. Bunun üzerine çıkamaz.”
PPK Kararı, 23 Temmuz 2013 ve PPK Toplantı Özeti: “Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle
uyumlu olana kadar para politikasının temkinli duruşu korunacak, gerektiğinde ek parasal
sıkılaştırmaya gidilebilecektir.”
PPK Kararı, 20 Ağustos 2013 ve PPK Toplantı Özeti: “Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle
uyumlu olana kadar para politikasının temkinli duruşu korunacak, gerektiğinde ek parasal
sıkılaştırmaya gidilebilecektir.”
PPK Kararı, 17 Eylül 2013 ve PPK Toplantı Özeti:
“Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli
duruşun korunarak gerekli görülen sıklıkta ek parasal sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun olacağını
belirtmiştir.”
PPK Kararı, 23 Ekim 2013 ve PPK Toplantı Özeti:
“Kurul, enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli
duruşun korunarak gerekli görülen sıklıkta ek parasal sıkılaştırmaya devam edilmesinin uygun
olacağını belirtmiştir.”
PPK Kararı, 19 Kasım 2013 ve PPK Toplantı Özeti:
“Kurul, enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli
duruşun korunması gerektiğini belirtmiştir.”
PPK Kararı, 17 Aralık 2013 ve PPK Toplantı Özeti:
“Kurul, enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli
duruşun korunması gerektiğini belirtmiştir.”
Kaynak: TCMB (2013)

9. Sonuç ve Öneriler
Sözle yönlendirme geleneksel olmayan bir para politikası iletişimi aracı olup, küresel
finansal krizin ardından başta gelişmiş ülke merkez bankaları olmak üzere pek çok merkez
bankası tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta şeffaflık unsuru olarak
başvurulurken, küresel finansal kriz döneminde ek genişletici etki oluşturarak uzun vadeli faiz
oranları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratarak ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemek
amacıyla kullanılmaktadır. Sözle yönlendirmenin uygulamadaki etkililiğine ilişkin farklı
görüşler bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar veri sınırlılığı sorunu ile karşı karşıyadır.
Açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilen ilk dönemlerde TCMB tarafından
yayımlanan Enflasyon Raporlarında da bu tip bir iletişime yer verildiği görülmektedir. 2013
yılının son aylarında ise Para Politikası Kurulu tarafından yapılan duyurularda da sözle
yönlendirme örneklerine rastlanmaktadır. TCMB, gelişmiş ülke merkez bankalarından farklı
olarak fiyat istikrarı hedefinden ödün verilmediği ve bu yönde temkinli para politikası
duruşunun devam edeceği sinyalini vermek amacıyla sözle yönlendirmeye başvurmuştur.
Merkez bankası iletişiminin pek çok boyutunda olduğu gibi verilen mesajların etkili
olabilmesi açısından merkez bankasının kredibilitesi ve mesajların tutarlılığı büyük önem
taşımaktadır. Örneğin; AMB’nin 4 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı ve faiz oranlarının uzun bir
süre mevcut veya düşük seviyelerde tutulacağı yönündeki açıklamasından çok kısa süre
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sonra bazı Avrupalı bürokratların5 açıklamaları bu açıdan ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Bu
dönemde örneğin Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Erkki Liikanen’in değişiklikler olması
durumunda bu değişikliklerin göz önünde bulundurulacağı yönündeki açıklaması veya Alman
Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidnmann’ın bu açıklamanın bir taahhüt
taşımadığı yönündeki ifadesi AMB’nin açıklamalarının güçlülüğü ile ilgili soru işareti
oluşmasına neden olmuş, verilmek istenilen mesajın etkisini sınırlamıştır. Bu olay, sözle
yönlendirmenin etkili olabilmesi için, merkez bankasının resmi açıklamaları ile banka
yetkililerinin açıklamalarının tutarlı olmasının önemini göstermektedir.
Merkez bankaları tarafından verilen mesajların dikkatle formüle edilip piyasaların ve
ekonomik birimlerin bu açıklamalara güven duymasını sağlamak amacıyla zaman zaman
tekrar edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, merkez bankaları yetkilileri
tarafından zaman zaman yapılan açıklamaların resmi açıklamalarla da desteklenmesi, hem
iletişimin tutarlığını sağlayacak hem de yetkililerin açıklamalarına güven duyulmasını
sağlayacaktır. Bu açıdan başarılı bir örnek Polonya Merkez Bankasının sözle yönlendirme
uygulamalarında görülmektedir (Tablo 8). Polonya Merkez Bankası, Temmuz ayından
itibaren yaptığı politika duyurularında zamana dayalı sözle yönlendirme uygulamaya
başlamıştır. Başkan Marek Belka, 25 Eylül 2013’te yaptığı bir açıklamada, sene sonuna
kadar faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceklerini açıklamış ve açıklamaları resmi politik
metinlerinde yer alan ifadeleri destekler nitelikte olmuştur. Bu açıklamayı izleyen ilk Para
Politikası Konseyi kararında da benzer ifadenin yer alması verilen mesajı güçlendiren bir
hamle olmuştur. Burada önemli olan yöneticiler tarafından verilen mesajların politika
metinlerinde geçen ifadeleri veya merkez bankasının diğer yöneticileri tarafından yapılan
açıklamaları destekler nitelikte olması, farklı araçlar kullanılarak da olsa iletişimin bir bütün
olarak değerlendirilerek bu araçların her zaman birbiriyle uyumlu ve tutarlı olması
gerektiğidir.
Tablo 8: Polonya Merkez Bankası (Para Politikası Konseyi) Sözle Yönlendirme
Örnekleri
4 Eylül 2013, 2 Ekim 2013:
“Düşük enflasyonist baskı ve beklenen iyileşmenin ılımlı ölçüde seyretmesi nedeniyle Konsey’in
değerlendirmesine göre faiz oranları 2013 yılının sonuna dek değiştirilmeden korunmalıdır.”
6 Kasım 2013:
"Düşük enflasyonist baskı ve beklenen ılımlı ekonomik iyileşme düşünüldüğünde, Konsey faiz
oranlarının en azından 2014 yılı ilk yarısının sonuna dek sabit tutulması gerektiğini
değerlendirmektedir.”
4 Aralık 2013:
"Konsey, faiz oranlarının en azından 2014 yılı ilk yarısının sonuna dek sabit tutulması gerektiğini
yönündeki değerlendirmesini korumaktadır.”
Kaynak: Polonya Merkez Bankası (2013).

Merkez bankası iletişiminin her aşamasında olduğu gibi sözle yönlendirme de merkez
bankalarının üzerinde detaylı bir şekilde düşünüp kurgulamaları gereken bir iletişim şeklidir.
Verilmek istenilen mesajın politika metinleri ile desteklenmesi de önemli bir husus olarak
değerlendirilmeli ve sözle yönlendirme bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
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Delphian kelimesi, Yunan mitolojisindeki Delphi (Delfi) kasabasından gelmektedir. Delfi, Apollo’ya
adanan tapınakta var olan bir kâhinle tanınmaktadır. Odyssean kelimesi ise Homeros’un ünlü eseri
Odysseia (Odesa)’dan gelmektedir. Destana göre Odesa, on yıl süren İthaka’ya doğru
yolculuğunun bir bölümünde, “siren” adı verilen varlıkların bulunduğu bir bölgeden geçmektedir.
Sirenler cezbedici sesleri ile denizcileri etkilemekte ve gemilerinin kayalıklara çarpmasını
sağlamaktadır. Odesa, bunu engellemek için mürettebatının kulaklarını bal mumu ile tıkamış,
kendini ise geminin direğine bağlayarak gemiden ayrılmamayı sağlamıştır. Bu benzetme ile merkez
bankalarının verdikleri tahminler Delfi’nin kâhini ile, verdikleri taahhütler ise Odesa’nın kendini
direğe bağlaması ile ilişkilendirilmektedir.
İfadenin İngilizce orijinali şu şekildedir: “If the outlook for the labor market does not improve
substantially”.
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının politika faiz oranı olduğu ifadesine, 19 Kasım 2013’teki Para
Politikası Kurulu kararında yer verilmemiştir.
Erdem Başçı’nın Anadolu Ajansı Finans Masasında vermiş olduğu röportajdan alıntıdır.
Bu açıklamalardan bazıları şu şekildedir:
Erkki Liikanen (Finlandiya Merkez Bankası Başkanı, 5 Temmuz 2013): "When there are changes
they will be taken into account. Everything depends on the development of the economy."
Benoît Cœuré (AMB Yürütme Kurulu Üyesi, 10 Temmuz 2013): "We will keep an open mind and
stand ready to react flexibly to new developments."
Jens Weidmann (Bundesbank Başkanı, 11 Temmuz 2013): "It is not an absolute advanced
commitment of the interest rate path. The ECB Council has not, like Odysseus, simply tied itself to
the mast."
Vitor Constancio (AMB Başkan Yardımcısı, 12 Temmuz 2013): "Europe is behind the US in
economic recovery and inflation risks, which implies that monetary policy has to stay
accommodative for a longer period of time."
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Rekabet Kurumu Tarafından Yürütülen
Soruşturmalarda Teşebbüsler Arası Elektronik
Yazışmaların Delil Değeri
Dr. Mustafa Yaşar Demircioğlu*
Özet
Bu makalede, herhangi bir hâkim kararı olmaksızın Rekabet Kurumu tarafından yapılan yerinde
inceleme ve denetlemelerde, denetime tabi tutulan teşebbüslerin bilgisayar sistemlerindeki kişisel
veriler/haberleşme metinleri üzerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin hukuki dayanağının
bulunup bulunmadığı konusu üzerinde durulmakta, bu işlemlerin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyeti, adil yargılanma hakkı, adil ve geçerli delil
elde etme ilkeleri karşısındaki hukuki durumu incelenmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun’da açıkça düzenlenmediği ve Kuruma açıkça yetki verilmediği sürece teşebbüslerin
bilişim sistemlerindeki kişilere ait verilere el konulamayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet Soruşturmaları, Elektronik Delil ve Belge, Dijital Keşif, Haberleşme
Hürriyeti, Mahremiyet. Yasadışı Delil.
JEL Sınıflaması: K2, K210, K23.

The Evidential Value of Electronic Correspondence Between Initiatives In
Investigations Carried Out By The Competition Authority

Abstract
The present study investigates whether there is legal basis behind in situ searching and seizure
processes over personal information/correspondence texts in computer systems of attempters who
were subject to inspection conducted by the Competition Authority without any judicial decision, or not;
and position of these processes in regard to the freedom of communication, right to a fair trial, and
principle of fair and valid evidence collection secured by the Constitution, and the European Human
Rights Act. It is thought that personal information nested within the information systems of attempters
cannot be seized unless the issue is designated clearly by the law on protection of competition with
4054 serial number and the Institution is explicitly authorized.
Keywords: Competition
Investigations,
Electronic
Evidence
and
Discovery,Freedom Communications, Privacy, Illegal Evidence.
JEL Classification: K2, K210, K23.

Document,

Digital

Giriş
Günümüzde baş döndürücü bir hızla gelişen dünyada bütün sektörlerde
dijital/elektronik ortamlarda gerçekleştirilen sözleşmeler, yazışmalar, karşılıklı irade
beyanları, icap ve kabuller egemen hale gelmekte, klasik evrak, kağıt ve dosya düzeni hızla
varlığını kaybetmektedir. Aynı şekilde ticari ilişkilere dayanak teşkil eden belge ve
yazışmaların çoğu da elektronik ortamlarda saklanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak
*
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ekonomik kamu düzenini korumakla görevli bağımsız idari otoritelerin ilgili kanunlarında,
yapacakları denetim, gözetim ve inceleme yetkilerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesinin bir
gereği olarak, teşebbüslerin bilgi işlem sistemlerine girme, dijital/elektronik ortamlarda
bulundurulan belgeleri incelemeye yönelik bazı yetkilere de sahip oldukları görülmektedir.
İlgili kanunlarda BDDK ve SPK meslek mensuplarına “anayasa ve insan hakları belgelerinde
düzenlenen hürriyetlere ilişkin bazı sınırlar çerçevesinde” teşebbüslerin dijital sistemlerine
girme ve bilgi/belge elde etme konusunda bir takım yetkiler verildiği görülmektedir. Son
yıllarda Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda, soruşturma raporları
incelendiğinde bu raporlarda delil ve belge olarak büyük çoğunlukla teşebbüs çalışanlarının
e-mail yazışmalarına yer verildiği görülmektedir. Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı
Kanun’un 14’üncü maddesindeki “Bilgi İsteme” ve 15’inci maddesindeki “Yerinde İnceleme”
yetkisinden hareketle, herhangi bir hâkim kararı bulunmamasına rağmen inceleme yürütülen
teşebbüslerdeki çalışanların kişisel e-mail yazışmaları yoluyla bilgisayarlarında delil ve belge
aranmakta, bu dijital belgelerin basılı hali alınmakta ve soruşturma raporlarının hemen
hemen tamamında teşebbüs çalışanlarının elektronik haberleşmelerine dayanılarak bir
sonuca gidilmektedir.
Söz konusu düzenlemelerden alınan yetkilerle teşebbüslerin elektronik bilgi ve belgeleri
üzerinde yapılan el koyma işlemleri neticesinde verilen kararlar Danıştay denetiminden
geçmiş olmasına rağmen anayasa ve uluslararası düzeyde temel hakları düzenleyen normlar
çerçevesinde bir değerlendirme yapıldığında Kurum uygulamalarının sağlam bir hukuki
zemine oturmadığı düşünülmektedir. Son yıllarda yürütülen bankacılık medya, reklamcılık,
ilaç endüstrisi, otomotiv, beyaz eşya vb. pek çok sektörde Kurum tarafından yürütülen
soruşturmalarda delil olarak büyük oranda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan
kişilerin elektronik yazışmalara dayanılmaktadır. Kurum uzmanları tarafından, özgürlüklere
müdahalede “dar yorum” ilkesinden ziyade “ucu açık, sınırsız bir geniş yorum”dan hareketle
kişisel verilere el konulmakta, Kurum geleneğinde; “kurallar uygulamayı değil, uygulamalar
kuralları” yönlendirmektedir. Bu çalışmada Rekabet Kurumu tarafından, elektronik delil ve
belgelere yürütülen soruşturmalarda ne şekilde el konulup kullanıldığı, Kurumun bu şekilde
soruşturma yürütmeye yetkisinin olup olmadığı hususları incelenmektedir.
I- Çağımızda Elektronik Delil ve Belgelerin Artan Önemi
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yeni iletişim ve haberleşme
olanakları; ticari, kültürel, sosyal ilişkilerde başlı başına bir değişim sürecini beraberinde
getirmiştir. Artık sanal ortamda iletişim olanakları ile sözleşmeler yapılmakta, mal/hizmet alım
satımı gerçekleştirilmekte, fiziki olarak bir arada bulunmayan insanlar bilişim teknolojilerinin
sundukları olanaklarla ticari ilişkilerini sürdürmektedirler. Çağımız dijital/elektronik çağ olup
gerek teşebbüsler ve gerekse teşebbüslerle müşteriler arasındaki işlemlerin büyük
çoğunluğu elektronik ortamda gerçekleştirilmekte, dijital ortamda haberleşme (MSN, chat,
bilgisayar ortamında sesli veya görüntülü haberleşme) ve bu işlemler sonucunda dijital
belge/dijital delil kavramları önem kazanmaya başlamaktadır. Dijital verilerin bu kadar yoğun,
yaygın ve hızlı kullanımı; bilgilerin de (bilgisayar sabit diskleri, CD-ROM’lar, disketler, flash
diskler gibi) dijital ortamlarda saklanması, klasik evrak dolaplarının yerini bilgisayarların
alması sonucunu da doğurmuştur (Say, 2006, s. 24).
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda elektronik/dijital delil ve
belgelere1 yapılan atıflar her geçen gün artmakta, yürütülen soruşturmalarda bu tür belgelere
daha fazla yer verilmeye başlanmaktadır. Dijital/elektronik delil ve belgeler, çabuk yok
edilebilen, bozulabilen, elle müdahale edilip içeriği değiştirilebilen belgeler olup bu belgelerin
korunması muhafazası ve depolanması da büyük önem taşımaktadır. Kanun ve yönetmelikte
geçen; “eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, belgelerin içeriklerinin değiştirilmesi veya
ortadan kaldırılması” ifadeleri özellikle elektronik/dijital belgelerin tespiti ve korunmasında
ayrı bir uzmanlık gerektirmekte ve önem taşımaktadır. Kartellere2 ilişkin oluşumların gizliliği,
28

Bankacılar Dergisi

ispatının zorluğu, muhatap olunan teşebbüslerin profesyonelliği ile birlikte para kazanma
hırsının hayal güçlerinde sınır tanımaz ufuklar açması ve tüm bu faaliyetlerin baş döndürücü
bir bilişim çağında gerçekleşmesi, kartellerle mücadelede adli bilişim kavramının 3 rekabet
hukuku alanında daha da önem kazanacağını göstermektedir4.
Bununla birlikte haberleşme hürriyeti, mahremiyet, özel hayatın gizliliğinin korunması
ilkelerine müdahale imkânı doğurması nedeniyle; Anayasanın 2’nci maddesindeki “insan
haklarına saygılı hukuk devleti” ilkesi, 38’ inci maddesinin 6. fıkrasında “kanuna aykırı olarak
elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği” yönündeki emredici hükümle, Türk
Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesinde “delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse
reddolunacağına ilişkin” hüküm bağlamında dijital ortamda üretilen delillerin elde edilmesinde
usuli hükümlere uygun hareket etmenin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır 5. Bütün bu
düzenlemeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları gereğince rekabet ihlallerine
uygulanan idari para cezalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) tarafından
güvence altına alınan “adil yargılanma hakkı”nın temel unsurlarına uygun olması gerektiği
şeklindeki sonuç da delillerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak temel insan
hakları normlarına uygun hareket edilmesi gerektiği şeklinde bir zorunlu sonucu
doğurmaktadır6.
Bilgisayarlarda arama yapılması; iletişimin çoğunlukla bilgisayar vasıtasıyla
yapılmasının doğurduğu bir ihtiyaçtır. Bu nedenle yerinde incelemelerde adli bilişim
uzmanlarının görevlendirilmesi elektronik delillerin ele geçirilmesinde önemli farklar
yaratmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır (Devrim, 2009, s. 25). Rekabet otoritelerinin adli
bilişim uzmanlarından yararlanma ve bu uzmanları istihdam ihtiyacının gelecekte daha da
önem kazanacağını söylemek mümkündür. Ülkemiz uygulamalarında rekabet uzmanlarının
yerinde inceleme yetkilerini kullanırken bilgisayarları da kontrol ettiği ancak yerinde
incelemelerde bilgi teknolojileri uzmanlarının eşlik etmesi hususunda yasal düzenleme
bulunmadığı belirtilmektedir (Kekevi, 2008, s. 120).
Elektronik yazışmaların ve elektronik mektupların öncelikle “telekomünikasyon”
kavramı ile “kişisel veri” kapsamı içerisinde olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasının
güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Elektronik
Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında
Yönetmelik7” kabul edilmiştir. Yönetmeliğin “Haberleşmenin gizliliği” başlığını taşıyan 7’nci
maddesine göre; Elektronik haberleşme ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, ilgili
mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların
tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi
ve gözetimi yasaktır.
Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere telekomünikasyonun gizliliği ilkesi gereğince
ancak “İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda” telekomünikasyonun
üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya gözetimi
yapılabilecektir. Ülkemizde yargı organlarının kararı gereğince telekomünikasyonun
izlenmesi CMK hükümleri gereğince düzenleme altına alınmıştır. Yasaların verdiği özel
yetkilere dayanarak telekomünikasyon kapsamındaki elektronik verilere el konulmasına
BDDK ve SPK gibi bağımsız düzenleyici kurulların mevzuatlarında “kanun” gücündeki yasal
düzenlemelerle açıkça yetki verilmiştir. Buna karşılık 4054 sayılı Kanunda Rekabet Kurulu’na
bu şekilde “açık bir yetki” verilmediği görülmektedir. Bu şekilde açık bir yetkilendirmeden
bahsedilemese de örneğin şirket yetkililerinin bulunmadığı, bilgisayar şifrelerinin bilinmediği,
yetki belgelerinde konu ve amaç noktalarının yeterince açık olmadığı gibi gerekçelerle
belge/bilgi verilmeyen durumlarda Kurul tarafından verilen cezalar yargı makamları
tarafından hukuka uygun bulunmuştur (Kekevi, 2008, s. 124).
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II- Ekonomik Kamu Düzeni Açısından Rekabet Kurumunun Misyonu
Rekabet Kurumu ekonomik kamu düzeninin korunmasında çok önemli işlevler yerine
getiren ekonomik bir gözetim ve denetim kurumudur. Anayasa’nın 167. maddesine göre;
Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini
sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilli veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Anlaşılacağı üzere piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak
kartelleşme ve tekelleşmeyi önleme, devletin anayasal görevleri arasında sayılmaktadır.
Rekabet Kurumu, RKHK ile şekillenen ekonomik idari gözetim ve denetim görevini
yerine getiren ve bu görevin doğal uzantısı olarak düzenleme ve yaptırım uygulama yetkisine
sahip idari bir kurumdur. Kamu düzeninin unsurlarından birisi de ekonomik yaşam ve
ekonomik yapıdır. Ekonomik işleyişi de içine alan kamu düzeni kavramı daha özelde “ekonomik kamu düzeni” olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik kamu düzeni, rekabet düzeni, fırsat
eşitliği, bireysel özgürlükler gibi birçok önemli unsurdan oluşmaktadır. Ekonomik yaşam
kamu düzenin bir parçası olarak kolluğun koruma alanına girmektedir (Akıncı, 2001, s. 3-16,
Öztürk, 2003, s. 21-22, Koç, 2012, s. 233).
Verdikleri zararın büyüklüğü ve gizlenmek için aldıkları önlemler kartellerle
mücadelenin gerekliliği konusunda bir fikir birliği yaratmıştır. Ancak bu mücadelenin nasıl
yürütüleceği konusunda çok temel yaklaşım ve uygulama farklılıkları bulunmaktadır (Devrim,
2009, s. 4). Kartellerin; müşterilerini düşmanları olarak algılayan arsız bir doğalarının olduğu,
fiyatları yükseltmek, yenilikçiliği engellemek, ürünlerin çeşitliliğini ve kalitesini olumsuz
etkilemek yoluyla büyük ekonomik zararlar doğurmak şeklinde zararlarının olduğu
belirtilmekte ancak geliştirilen bütün soruşturma yöntemlerine rağmen kartelleri ortaya
çıkarmanın son derece zor olduğu da kabul edilmektedir (Devrim, 2009, s.1).
Bu çerçevede sosyal refah, tüketici refahı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılmasının sağlanması hususunda Kurum önemli bir misyon üstlenmiştir. Rekabet
Hukuku’nun, toplumsal refahın artırılması amacına yönelik bir araç olduğu belirtilmiştir
(Gürkaynak, 2003, s. 5). Üstlenilen misyonun önemi, kamu düzenine ve kamu yararına etkileri
göz önünde bulundurulduğunda Kurumun tâbi olduğu yasal düzenlemelerin bu misyonun
gereklerini sağlamaktan uzak olduğu sonucuna varılmaktadır. Kurum, ticari hayatta oldukça
profesyonel, kâr maksimizasyonunu hedef alan, teşebbüslere karşı, Kanun’da yer alan “Bilgi
isteme (m. 14)” ve “Yerinde İnceleme (m.15)” yetkilerinden hareketle soruşturmalar
yürütmektedir. Ancak 4054 sayılı Kanun’un bu maddelerinde, BDDK ve SPK meslek
mensuplarına ilgili Kanunlarında yer alan ve bilişim sistemlerindeki verilere el koyma yetkisi
tanıyan düzenlemelere açıkça yer verilmediği de görülmektedir. Bu nedenle Kurumun
soruşturma yetkilerinin yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği düşünülmektedir.
Kanun’un 14 ve 15’inci maddelerinin uygulanması ile ilgili olarak temel bir eleştiri
konusu da; Kurul adına bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkisini kullanan raportörlerin
“yanlış bir makam tarafından yetkilendirildiği” ve bu çerçevede “yasal dayanaktan yoksun” bir
yetki kullanımı söz konusu olduğu yönündedir (Coşgun, 2009, s. 58). Zira; Kanun’un
“Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi” başlığını taşıyan 44’üncü maddesine
göre; “Kurul adına hareket eden ve Kurul tarafından belirlenip, görevlendirilen raportörlerden
oluşan bir heyet, soruşturma safhasında bu Kanunun 14’üncü maddesinde düzenlenen bilgi
isteme ve 15’inci maddesinde düzenlenen yerinde inceleme yetkilerini kullanabilir. Belirlenen
bu süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilginin verilmesini
taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir. Kurulun soruşturma safhasında, bu Kanunu
ihlal ettiği iddia edilen kişi veya kişiler, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman
Kurula sunabilirler”.
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Kanun metninden anlaşılacağı üzere Kurul’un, yetki kullanacak meslek personelini
doğrudan belirlemesi ve düzenlenecek yetki belgesinin bütün üyeler tarafından imzalanması
gerekmektedir. Rekabet Kurulu Başkanı’nın, kendisine bu konuda Kurul tarafından yetki devri
yapılabileceğine dair bir düzenleme de olmadığından doğrudan meslek personelini 14 ve
15’inci maddeler çerçevesinde yetkilendirmesinin de hukuka aykırı olduğu ifade
edilebilecektir (Coşgun,2009, s. 58).
III- Rekabet İhlali Olarak Kabul Edilen Eylemlerin Türk Ticaret Kanunu-Türk Ceza
Kanunu-Kamu İhale Kanunu Kapsamında Cezai Karşılığı
TCK’nın özellikle 235’inci maddesi kapsamında suç sayılan fiillerle kimi zaman tehdit,
cebir gibi suç sayılan fiiller 4054 sayılı Kanunda belirtilen “yasaklanan faaliyetler” başlığı
altında bazı durumlarda rekabet ihlallerine vücut verebilmektedir. Bazı durumlarda da 4054
sayılı Kanun’da belirtilen eylemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi
kapsamında suç teşkil edebilmektedir. Bu durum rekabet hukukunda maddi gerçekliğin
araştırılması gerekliliğini ortaya koymakta ve bazı durumlarda Rekabet Kurulu ile Cumhuriyet
Savcılıklarının paralel soruşturma yürütmeleri, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi
hususunda geniş bir uygulama alanının doğmasını beraberinde getirmektedir. Somut
uygulamalara bakıldığında da bazı durumlarda Cumhuriyet Savcılıkları ile (TCK’nın 235’inci
maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçu çerçevesinde) Rekabet Kurulunun
paralel soruşturmalar yürütebildikleri görülebilmektedir. Bu paralel soruşturmalarda bazı
durumlarda savcılık tarafından suç oluşturup oluşturmaması açısından kovuşturmaya yer
bulunmadığı yönünde karar verilip dosya bizzat savcılık tarafından Kurul’a gönderilebilmekte8
bazı durumlarda ceza davası açılması ile birlikte Kurul tarafından da para cezası ile
soruşturmalar sonuçlanabilmektedir. Nitekim “Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Laboratuvar
Hizmetleri” ile ilgili yürütülen soruşturma9, Ankara’da ekmek pazarında faaliyet gösteren
ekmek üreticilerinin kendi aralarında oluşturdukları kartel ile ilgili soruşturma 10, yine Tıbbi Sarf
Malzemesi pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşma yapmak suretiyle
4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiası ile yürütülen bir başka soruşturma 11, Nazilli’de
faaliyet gösteren mühendislerin aralarında havuz sistemi kurarak şehir dışından gelen
mühendislerin proje çizimine izin vermedikleri yönünde Aydın Emniyet Müdürlüğü yazısı
üzerine Cumhuriyet Savcılığı ile birlikte yürütülen ön araştırma12 örneklerinde görüldüğü
üzere bazı soruşturmalarda Rekabet Kurulu ile Cumhuriyet Savcılıkları paralel soruşturmalar
yürütüp sonuçlandırabilmekte; Kurul tarafından idari soruşturmaya konu olan eylemlerle ilgili
olarak ceza mahkemelerinde de kamu davaları sürdürülebilmektedir.
Kurul sadece TCK 235’nci madde kapsamındaki eylemleri değil örneğin tehdit (TCK m.
106), darp, kaba kuvvet kullanma (TCK m. 108) İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli (TCK m. 117)
gibi ceza hukuku bağlamında suç sayılan eylemlerin Rekabet Hukuku alanında “hakim
durumun kötüye kullanılması” olarak değerlendirilebileceğine karar vermiştir. Nitekim
paketlenmiş cips pazarına giriş engeli olup olmadığı konusunda yürütülen soruşturmada Frito
Lay satış elemanlarının Kar Gıda dağıtıcılarını tehdit ederek, darp veya kaba kuvvet
aracılığıyla onları yıldırmaya ve caydırmaya yönelik iddialar üzerine Kurul; söz konusu
eylemlerin gerçek olmasının yanı sıra bunların firma yönlendirmesi sonucunda ortaya
çıkması durumunda bunun yıldırıcı, caydırıcı eylem ve dolayısıyla hakim durumun kötüye
kullanılması olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğuna karar vermiştir13.
Benzer şekilde Haydarpaşa Gümrüğünde hizmet veren üç taşıyıcı kooperatifinin
nakliye fiyatlarını birlikte tespit ettikleri, gerek şikâyetçi teşebbüsün gerekse daha ucuza
hizmet vermek isteyen diğer nakliye şirketlerinin faaliyetlerinin ve araçlarının liman sahasına
girişinin söz konusu kooperatifler tarafından “zor kullanmak suretiyle engellediği”, liman
yetkililerinin de bu duruma göz yumduğu iddiası üzerine yürütülen ön araştırma da tehdit,
cebir ve zor kullanma gibi TCK bağlamında suç sayılan fiillerin aynı zamanda rekabet hukuku
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bağlamında inceleme ve soruşturma başlatılabilmesine
edilebileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır14.

yönelik

olarak

ihlal

kabul

Kurul bazı soruşturmalarda Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yürütülen hazırlık
soruşturması dosyasındaki bilgi ve belgelerden yola çıkarak kendisi de soruşturma
yapabilmektedir. Tıbbi Sarf Malzemesi pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili
yürütülen soruşturmada soruşturma raporundaki iddialar esas olarak Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülmekte olan davaya ilişkin olarak hazırlanan Savcılık İddianamesinden
ve bu iddianame eki delil ve belgelere dayandırılmıştır. Nitekim Kurul da kendi soruşturma
raporunda; “Savcılık İddianamesi ile Soruşturma Raporu arasında ortak olan tek noktanın
iddialara dayanak teşkil eden delillerin Savcılık İddianamesi ekinde yer alan delillerden
oluşması” olduğunu belirtmektedir. Kurul’a göre; “Savcılık soruşturması kapsamında kolluk
kuvvetleri tarafından toplanan deliller incelenmiş ve bunlardan soruşturma kapsamıyla da
ilgili olanlar, 4054 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek soruşturma sürecinde
kullanılmıştır. Savcılık soruşturması kapsamında usulüne uygun bir şekilde toplanan delillerin
Kurulu’nun yürüttüğü soruşturmada kullanılmasında hukuken herhangi bir sakınca
bulunmamaktadır. Soruşturma kapsamında kullanılan delillerin hukuka uygun olarak
toplanmış oldukları kabul edildiğinde, Savcılık İddianamesindeki iddiaların yargı sürecinde
çürütülmüş olması; 4054 sayılı Kanun kapsamında açılmış olan soruşturmadaki iddiaların da
çürütülmesi anlamına gelmemektedir”15.
Bazı Kurul kararları ise bizzat Cumhuriyet Savcılıklarının elde ettiği bilgi ve belgeler
sonucunda ve savcılık makamlarının talepleri üzerine verilebilmektedir. Bu konuda ilginç bir
Kurul kararı Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu/talebi üzerine ön araştırma
yapılmak suretiyle verilmiştir. Savcılık makamının Rekabet Kurulu’na yaptığı başvuruda
“televizyon izlenme oranları ölçümü” ile ilgili yürütülen bir soruşturma nedeniyle medya şirketi
ile reyting ölçüm şirketinin aynı olmasının tekelleşmeye neden olacağı belirtilerek Rekabet
Kurumuna gönderilen belgelerin birlikte değerlendirilip Rekabet Kurulunun bireysel muafiyet
kararının ele geçen deliller ışığında yeniden değerlendirilmesi ile sonuç hakkında Üsküdar
Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesi talep edilmiş, Savcılık Makamının göndermiş
olduğu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda; Kurul kararının geri alınması,
değiştirilmesi veya kaldırılmasına, medya şirketi ile reyting ölçüm şirketi arasında akdedilen
Televizyon İzleyici Ölçümü Hizmet Sözleşmesi’ne Kurul kararı ile tanınan muafiyetin geri
alınmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu; kendisine savcılık makamı tarafından
gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde paralel bir inceleme yürüterek daha önce vermiş
olduğu muafiyet kararını kaldırmıştır16.
Yukarıda verilen tüm bu örnekler Türk Rekabet Hukukunda kriminal rejime yönelik
uygulamaların adli makamlarla işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini göstermesi
bakımından da önem taşımaktadır. Hatta gerek TCK kapsamında suç sayılan ve gerekse
4054 sayılı Kanun gereği rekabet ihlali olarak kabul edilen eylemlerin bazı durumlarda 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlara birebir
uygunluk gösterdiklerini söylemek de mümkündür.
TCK’nın “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” başlığını taşıyan dokuzuncu
bölümünde “İhaleye fesat karıştırma” suçu 235’inci maddede düzenlenmiştir. Madde
hükmüne göre;
(1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da
kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:
a) Hileli davranışlarla;
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1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale
sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını
sağlamak,
3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip
olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip
olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken
bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye
katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere
katılmalarını engellemek.
d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek
için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlığını taşıyan
17’nci maddesinde ihalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmanın yasak
olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu fiil ve davranışlar;
a)

Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b)

İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda
bulunmak.

c)

Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d)

Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla
teklif vermek.

e)

11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

olarak sayılmaktadır. Tüm bu kanuni dayanaklar ve uygulamalar çerçevesinde
teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen fiil ve davranışların bazı durumlarda TCK, Kamu İhale
Kanunu ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun bağlamında hukuka aykırı fiil ve
davranışlar olarak değerlendirilmesinin mümkün olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı üzere TCK kapsamında suç sayılan fiiller,
şartların oluşması durumunda bazı hallerde 4054 sayılı Kanun’da düzenlenen ve rekabet
ihlali sayılan eylemlere vücut verebilmektedir. 4054 sayılı Kanun’un “Yasaklanan Faaliyetler”
üst başlığını taşıyan bölümünde “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar”
başlığını taşıyan 4’üncü madde ve “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlığını taşıyan
6’ncı maddesi kapsamında soruşturmaya konu olan fiiller nedeniyle mahkemeler nezdinde
ceza davalarını sonuçlandırıldığı da görülmektedir. özellikle 4’üncü madde kapsamında ( d )
bendinde düzenlenen; “Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya
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piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına
çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi” eylemi ile 6’ncı maddenin ( a )
bendi kapsamında düzenlenen; “Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine
doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin
zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler” ceza davası kapsamında da suç sayılan eylemleri
doğurabilmektedir.
Bunun yanında söz konusu rekabet ihlali sayılan fiiller Türk Ticaret Kanunu
kapsamında “haksız rekabet” sayılan ve cezai sorumluluk gerektiren eylemlere de vücut
verebilecektir. TTK kapsamında Haksız rekabet kavramı ile 4054 sayılı RKHK kapsamında
rekabet ihlali kavramı birbirinden farklıdır. Topçuoğlu’na göre haksız rekabet hukuku ticari
hayatta faaliyet gösteren tacirlerin uyması gereken davranışları belirlemektedir. (Topçuoğlu,
2001, s. 33). Aşçıoğlu’na göre haksız rekabet hukukunda rakiplerin ya da rekabet sürecini
oluşturan kişilerin menfaatleri korunmaktadır (Aşçıoğlu, 2000, s. 19). Sanlı’ya göre rekabet
hukukunda ise sosyo-ekonomik amaçlar ön plandadır. (Sanlı, 2000, s. 24). Rekabet
hukukunun rekabete dayalı düzeni ve kamu menfaatini koruduğu söylenebilir (Aşçıoğlu,
2000, s. 19). Haksız rekabette sadece rekabet hakkı sınırlanan tarafın menfaatleri zarar
görmekte iken rekabet hukukunda daha geniş kapsamlı bir koruma esas olup piyasadaki
rekabet düzeni korunmaktadır (Topçuoğlu, 2001, s. 34).
Kurul kimi kararlarında rekabet ihlali olarak iddia edilen eylemleri TTK kapsamında
haksız rekabete vücut veren eylemler olarak görerek soruşturmaya açılmasına gerek
bulunmadığına karar vermektedir. Star Televizyon ve Teleon Yayıncılık hakkında yürütülen
soruşturmada; şikâyet dilekçesinde iddia edilen iftira, karalama, tehdit ya da bir şirketin ticari
itibarını zedeleyecek haberler gibi fiillerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamına
giren ve yasaklanan eylemlerden olmadığı, dolayısıyla 6'ncı madde anlamında bir "hakim
durum" hali söz konusu olsa bile bu tür fiillerin "hakim durumun kötüye kullanılması" olarak
yorumlanamayacağı, anılan fiillerin, Türk Ticaret Kanunu kapsamında "haksız rekabet"
oluşturabilecek durumlar olduğu bu nedenle, şikâyet konusu fiillerin Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun kapsamına girmediğine” karar vermiştir17. Kurul, müştekilerin veya hakkında
soruşturma yürütülenlerin fiillerin niteliği konusundaki değerlendirmeleri ile de bağlı olmayıp
bir fiilin haksız rekabete mi yoksa rekabet ihlaline mi vücut vereceği konusunda kendi
değerlendirmesinden hareket etmektedir. Nitekim demir-çelik üreticileri ile ilgili kararda
tarafların “haksız rekabet” olarak ifade ettikleri eylemler Kurul tarafından “rekabet ihlali”
olarak değerlendirilerek soruşturma sonucunda idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir18.
TTK’nın “Haksız rekabet” üst başlığını taşıyan dördüncü bölümünde haksız rekabet
sayılan ve cezayı gerektiren fiiller 62’nci maddede sayılmıştır. Örnek olarak; başkalarını veya
onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya
gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri,
malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri
hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi
rekabette öne geçirmek, paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine
hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya
buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, başkasının malları, iş
ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak, kendisini, mallarını,
iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici
veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri
veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek, kendi icap
ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari
faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek gibi hallerde hukuk
davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, ilgili kişiler iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar.
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Yukarıda bahsedilen Frito Lay kararında, Kurul tarafından yürütülen soruşturmada
hakim durumun kötüye kullanılması olarak soruşturmaya konu olan eylemlere paralel olarak
bu şirket adına ürünlerinin pazarlamacısı olan kişiler hakkında da TTK kapsamında cezai
sorumluluk gerektiren ve haksız rekabet sayılan eylemleri nedeniyle ceza davası açılmıştır.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından şirket yetkilisi sanık hakkında verilen kararda; “Daha
önce katılanların kendi mallarını pazarladıkları market, bakkal ve büfelere haksız rekabet
yapıp kandırma suretiyle çalıştığı şirkete ait ürünleri ucuz olarak sattığı iddiasıyla dava
açılmış olması karşısında sanığın eyleminin ticarette haksız rekabetin cezai sorumluluğunu
yaptırım altına alan Türk Ticaret Yasasının 57. ve 64’üncü maddelerine uyup uymadığı,
kanıtlar değerlendirilerek tartışılmadan eksik inceleme sonucu yazılı biçimde beraat hükmü
kurulması bozmayı gerektirmiştir” şeklinde hüküm kurulmuştur19.
Bu çerçevede bir yandan Kurul tarafından “rekabet ihlali” kapsamında soruşturmaya
konu edilen fiiller yanında diğer taraftan haksız rekabet hükümleri çerçevesinde şirket
yetkilileri hakkında ceza davası da yürütülmüştür. Kurul; Frito Lay satış elemanları tarafından
kimi zaman tehdit, cebir veya kandırma/gerçek dışı beyanlarla yapılan eylemlerin bizzat
teşebbüs tarafından firma yönlendirmesi olarak ortaya çıkması durumunda hakim durumun
kötüye kullanılması sonucunun doğabileceğini ancak bu eylemlerin teşebbüs tarafından
yönlendirildiği konusunda belgeye ulaşılamadığından ve münferit satış temsilcilerinin
eylemleri olarak nitelendirilmesi gerektiğinden soruşturma sonucunda hakim durumun kötüye
kullanıldığı iddialarını yerinde bulmamıştır. Ancak iki rakip teşebbüs arasında yaşanan ve
gerek Kurul soruşturmasına ve gerekse TTK kapsamında haksız rekabet hükümleri
çerçevesinde ceza soruşturmasına konu olan bu örnekte “teşebbüsler tarafından bizzat
yapılan yönlendirmeler sonucunda” tehdit/cebir/yalan-yanıltıcı beyanlar kullanılarak
gerçekleştirilen eylemlerin hem rekabet ihlaline hem de haksız rekabete vücut verebileceği
anlaşılmaktadır.
Sanlı (2000)’e göre de Rekabet Hukuku kuralları ile haksız rekabet hükümlerinin bir
arada uygulanması mümkün olup, 4054 sayılı Kanun’a göre rekabeti sınırlandırıcı eylem ve
işlemler aynı zamanda TTK kapsamında haksız rekabet teşkil edebilecektir (Sanlı, 2000, s.
55). Erdem (2002)’ye göre de rekabet hakkının kötüye kullanılması olarak nitelendirilebilecek
pek çok haksız rekabet hali aynı zamanda rekabet ihlaline de vücut verebilecektir. Örneğin
hakim durumun kötüye kullanılması veya ayrımcılığa yönelik fiiller aynı zamanda TTK
bağlamında haksız rekabete vücut verebilecektir (Erdem, 2002, s. 389).
Hiç şüphesiz rekabet ihlali kabul edilen fiillerin gerek TTK gerek TCK gerekse KİK
kapsamında suç sayılan eylemlere vücut vermesi, cezai alanı (criminal sphere), cezai
karakteri (criminal character) ve cezai bir isnadı (criminal charge) içermesi; soruşturma usulü
ve güvenceleri açısından AİHS’nin 6’ncı maddesi kapsamında adil yargılanma hakkının
muhatabı olunması açısından önem taşımaktadır. AİHM içtihatları ile suç isnadı kavramı
zamanla genişletici bir yoruma tabi tutulmaya başlanmış; geleneksel ceza hukuku alanı ile
birlikte idari cezalar ve disiplin hukuku (Öztürk davasında olduğu gibi), rekabet hukukundan
kaynaklanan yaptırımlar (Stenuit/France davası) ve mali konulara ilişkin yaptırımlar da
(Guisset/France davası) AİHS kapsamında güvence altına alınan temel haklar çerçevesinde
değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır. (Bronckers/Vallery, 2011, s. 538). Avrupa Adalet Divanı
içtihatları açısından da rekabet hukuku uyuşmazlıklarında adil yargılanma ilkelerinin gerekleri
(Örneğin Hüls davasında masumiyet karinesi ile ilgili değerlendirmeler) kabul edilmektedir.
(Bronckers/Vallery, 2011, s. 542).
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IV-Rekabet Kurumu Faaliyetlerinin ve Kurul Kararlarının Niteliği
Rekabet hukukunda yürütülen soruşturmalarda delillerin değerlendirilmesinin hangi
hukuki çerçevede yapılabileceği konusunda öncelikle Kurul faaliyetlerinin nitelendirilmesinin
önemi ortaya çıkmaktadır. Rekabet Kurulu faaliyetleri konusunda bu faaliyetlerin idari,
disipliner, yargısal, yarı yargısal ya da yargı benzeri faaliyetler olduğu yönünde çeşitli
tartışmalar yapılmıştır.
Yılmaz (1999); Rekabet Kanunundaki usul hükümlerini; ön araştırma, soruşturma,
sözlü savunma toplantısı ve nihai karar başlıkları altında toplamakta, bu usulün yargı
organlarının (mahkemelerin) yaptığı yargılama ile paralellik gösterdiği, zira yargılama
dediğimiz süreçte de, asıl olarak, iddia, savunma, tahkikat ve hüküm safhalarının
bulunduğunu belirtmektedir (Yılmaz, 1999, s. 85). Yılmaz; Rekabet Kurulu hakkındaki
değerlendirmelerde; Kurul’u “ilginç bir idarî makam” olarak ifade ettikten sonra; “…Belki de
Rekabet Kuruluna "bir yargı organı" demek lâzım. Herkes "idarî organ" dediği için, ben de
“bugünkü yapı itibariyle Rekabet Kurumu idari organdır” deyip geçiyorum. Benim de
kanaatim; bana sorarsanız, Rekabet Kurulu geniş anlamda yargı organıdır” ifadelerini
kullanmaktadır. (Yılmaz, 1999, s. 112).
Ulusoy (1999); “Rekabet Kurumu Anayasanın benimsediği üç devlet erkinden
hangisine dahildir” sorusuna “Kurumunun yasama erkine dahil olmadığında kuşku yoktur”
şeklinde cevap vermektedir. Ulusoy (1999)’a göre asıl tartışılacak konu, kurumun yargısal
veya yarı yargısal bir organ mı, yoksa idarî bir organ mı olduğu hususu olup Rekabet
Kurumunun, pozitif hukukumuzda organik anlamda yürütme erkine dahil olarak
düzenlendiğini ifade etmektedir. Yazara göre organik açıdan bir kurumun yarı yargısal veya
yarı idarî olduğunu savunmak mümkün değildir. Rekabet Kurumu Türk devlet yapılanması
içinde yürütme erkine dahildir ve idare cihazının bir parçasıdır. (Ulusoy, 1999, s. 4, s. 8).
Aslan (2001); Kurul’u yarı yargısal-yarı idari bir makam olarak tanımlamaktadır (Aslan,
2001, s. 479). Eğerci (2004); kanunla verilen yetkilerin genişliği, bağımsızlığı için getirilen
düzenlemeler, çalışma usullerinin yargılama usullerine benzemesi Kurum’un yargısal ya da
yarı yargısal bir kurum olduğu görüşlerinin doğmasına sebebiyet verdiğini belirtmektedir
(Eğerci, 2004, s. 305).
Günday, Kurum’un ve aldığı kararların niteliği ile ilgili değerlendirme yaparken; 4054
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yıllarda, Rekabet Kurumu’nun yarıyargısal nitelikte bir Kurum olduğu görüşünün sıkça savunulduğunu, buna gerekçe olarak
Kurum’un görevlerini yaparken bağımsız olduğu, hiçbir makam, merci veya kişinin Kurum’a
emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağının öngörülmüş olduğu,
Kurum’un karar organı olan Rekabet Kurulu’nun alacağı kararlarda izleyeceği usullerin
Kanunda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş bulunmasının, böyle bir görüşün oluşmasında
etken olduğunu belirtmektedir. Ancak zaman içinde, Rekabet Kurumu’nun aslında
Anayasanın 167’nci maddesinin Devlete yüklediği “piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu
doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi” önleme, bir başka anlatımla serbest rekabet düzenini
koruma ve kollama ödevinin yerine getirilmesi için, Anayasanın 123’ncü maddesinin 3’ncü
fıkrası uyarınca oluşturulmuş bir kamu tüzel kişisi olduğu ve bu nedenle T.C. İdare Teşkilatı
içinde yer aldığı düşüncesi egemen olmaya başladıktan sonra, Rekabet Kurulu kararlarının
da öteki idari işlem ve kararlar gibi etkili bir yargısal denetime tabi tutulmasının gerekli
olduğunun giderek kabul görmeye başladığını belirtmektedir. (Günday, 2007, s. 9).
Budak (2004); rekabet hukuku ihlallerine ilişkin işlemlerin, bu özellikleri ile “yargı
benzeri” işlemler arasında yer almakta olduğunu, bu nedenle de rekabet hukuku ihlallerine
ilişkin kararların sağlığı açısından Rekabet Kurulu’nun inceleme ve araştırmalarında
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uygulanan usul kurallarının “yargılama hukuku güvenceleri” ışığında yorumlanması ve
uygulanması gerektiğini belirtmektedir.
Gözler (2000)’e göre (Rekabet Kurulu, SPK gibi) bağımsız idari otoritelerin hukukî
uyuşmazlıklar veya hukuka aykırılık iddiaları, bağımsızlık ve tarafsızlık niteliğine sahip
organlarca çözümlense bile bunların verdiği kararlar kesin hüküm oluşturmuyorlarsa,
bunların faaliyetleri yargı fonksiyonu kapsamında değildir; bunların kararları yargı kararı
olarak nitelendirilemez. Kurulların üyeleri belli ölçüde bağımsızlık niteliğine sahip olmalarına,
Kurulların tarafsızlığını sağlayıcı usullerin bulunmasına, Kurulların maddî açıdan tamamıyla
“yargı fonksiyonuna benzer” bir fonksiyon ifa etmelerine, hukuka aykırılık iddiasını
dinlemelerine, iddianın gerçekliğini araştırmalarına, daha sonra da müeyyide uygulanıp
uygulanmamasına karar vermelerine, bu Kurulların çalışma usullerinin de büyük ölçüde
mahkemelerin yargılama usullerine benzemesine rağmen bağımsız idarî otoritelerin
faaliyetlerinin bir yargı fonksiyonu, kararlarının da bir yargı kararı olarak
nitelendirilemeyeceğini zira bunların kararlarının kesin hüküm oluşturmaktan uzak olduğunu
ve kararları aleyhine ilgili kişiler tarafından yargı organlarında dava açılabileceğini
belirtmektedir20.
Bu aşamada Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalara egemen olan
ilkelere değinmek de önem taşımaktadır. Yılmaz’a göre bir uyuşmazlığın kamu yararı
düşüncesiyle mahkeme önüne getirilip dava açılmasında “kendiliğinden (resen) harekete
geçme ilkesi” denir. Bu ilke, ceza yargısı bakımından kuraldır. Buna karşılık, bir uyuşmazlığın
mahkeme önüne getirilmesi, yalnızca söz konusu hukuki ilişkinin taraflarına ait bir yetki ise
(yani, mahkemeler uyuşmazlığa kendiliklerinden el koyup karar veremiyorlarsa) orada
“tasarruf ilkesi” vardır. Kendiliğinden (resen) araştırma ilkesinde mahkeme bütün delilleri
kendiliğinden araştırır (ceza yargısında ve idari yargıda bu ilkenin geçerli olduğu söylenir).
Bunun karşıtı olan ilke ise, “taraflarca hazırlama ilkesi”dir; Türk medeni yargısına hakim olan
ilke budur ve hâkim tarafların bildirmediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez ve hatta onları
hatırlatabilecek hallerde dahi bulunamaz (Yılmaz-Konferans, 1999, s. 88).
Yılmaz (1999)’a göre; yargılamaya egemen olacak ilkelerin seçimi, yargılamanın amacı
ile de sıkı sıkıya ilgilidir. Bu sebeple, ceza yargılamasına egemen olan ilkelerin gerekçesi
olarak, ceza yargılamasındaki amacın “maddi gerçeklik”; medeni yargıya egemen olan
ilkelerin gerekçesi olarak da, medeni yargıdaki amacın “şekli gerçeklik” olduğu ifade
edilmektedir. Rekabet Hukukuna egemen olan ilkeler Rekabet Kanunu’nun amacı ile
doğrudan ilişkilidir. 4054 sayılı Kanun’un gerekçesine bakıldığında “Rekabet sürecinin
korunması ile, ülke kaynaklarının halkın taleplerine göre dağılımı sağlanırken, artan
ekonomik verimlilik ile birlikte, genel refaha olumlu katkılar sağlanmış olacaktır. Ticari
faaliyete katılanlar arasındaki rekabet, daha verimli üretim ve işletmeciliği beraberinde
getirirken, daha az kaynak kullanılmasını, daha az maliyetle üretim yapılmasını, teknolojik
yenilikler ve gelişmelerin ortaya çıkması teşvik edici bir görev üstlenmiş olacaktır. Bu da daha
kaliteli mal ve hizmeti daha ucuza alabilme fırsatının doğması, böylece tüketicilerin ve
toplumun tümünün refah düzeyinin artması sonucunu doğuracaktır. Rekabet kanunu ile
piyasaya yeni girişler, mevcut giriş engellerinin kaldırılması sureti ile kolaylaştırılmakta,
başarısızlık riski hesaplanabilir hale getirilmekte ve halkın bundan azami yarar sağlaması
amaçlanmaktadır. Piyasa düzeninin geçerli olduğu ekonomilerde rekabetin tesisi ve
korunması, sürekliliğinin sağlanması Devletin temel görevi olmaktadır. Piyasa sisteminin
merkezi unsurunu oluşturan rekabet sürecindeki bozukluk ekonomik sistemin bütününü teşkil
etmektedir.” Bütün bunlar Rekabet Kanunu’nun amacının toplumsal (kamusal) olduğunu
göstermektedir (Yılmaz-Konferans, 1999, s. 89).
Ceza muhakemesinde, medeni muhakemeden farklı olarak, şekli gerçekle yetinmeyip
işin esası araştırılır. Ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi
gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Mahkeme, ileri sürülen delillerle bağlı değildir, kendiliğinden
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delil araştırılabilir. Oysa medeni yargılamada, tarafların ileri sürmediği iddiaları hâkim
kendiliğinden göz önüne alamayacağı gibi, bunları hatırlatmada dahi bulunamaz. Ceza
muhakemesinde, medeni yargılamadan farklı olarak ispat yükü sorunu yoktur. Sanığa susma
hakkı tanıyan bir sistemin, savunmaya ispat yükü getirmesi düşünülemez21.
Maddi gerçeğin araştırılması ilkesinin sınırını ise delil yasakları oluşturur. Bir hukuk
devletinde, maddi gerçeğin her ne pahasına olursa olsun araştırılması kabul edilmemekte;
delil yasakları ile bu ilkeye bazı sınırlar getirilmektedir22. Rekabet Hukukuna egemen olan ve
gerek ceza yargılaması ve gerekse idari yargılama hukukunda da esas alınan “maddi
gerçekliğin bulunması ilkesi” göz önünde bulundurulduğunda haklarında soruşturma
yürütülen teşebbüslerle ilgili temel anayasal ve insan haklarına ilişkin güvencelerin tanınması
gerekliliği ile delil yasaklarına ilişkin güvencelerin esas alınması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
V- Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Delillerin
Hukuka Uygun Yollardan Elde Edilmesi Gereği
Rekabet soruşturmalarına egemen olan; “maddi gerçekliğin bulunması ilkesi” yanında
İdare hukukçuları Rekabet Kurumunu Türk İdari Teşkilatı içerisinde idari cihazın bir parçası
olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte AİHM bağımsız idari otoriteleri AİHS’ nin 6. madde
anlamında “mahkeme” olarak kabul etmektedir. Çünkü AİHM, yaptırım yetkisi ile donatılmış
kamusal otoriteyi ulusal devletlerin nasıl nitelendirdiği ile bağlı olmayıp bu hususta organik
ölçütü değil maddi ölçütü kullanarak bu organın mahkeme olup olmadığı konusunda karar
verme yetkisini kendisinde görmektedir. Öztürk/Almanya ve Foti vd/İtalya davalarında
AİHM’nin kararları bu yönde olmuştur (Başlar, 2005, s. 59, Ulusoy, 2000, s. 53.). AİHS’nin bu
kararları ile birlikte Başlar’ın bu tespitinin Rekabet Kurulu uygulamalarında iç hukukumuza
bakan çok önemli sonuçları bulunmaktadır. Zira bu kararlar çerçevesinde artık delillerin
değerlendirilmesi hususunda da AİHS’deki temel ilke ve değerlerin bağlayıcılık taşıyacağı
kuşkusuzdur.
Başlar (2005)’e göre ATAD, topluluk hukukunun etkin uygulanması amacıyla mahkeme
kavramını geniş yorumlamakta ve kaldıramayacağı kadar ağır bir yükün altına girmesine
rağmen iş yükünden korkarak sınırlama yoluna gitmemektedir. Başlar’a göre Avrupa Birliğine
tam üye olan devletler ATAD içtihatlarını dikkate almak ve temel hak ve özgürlüklerin
korunmasını engelleyen veya güçleştiren hükümleri Anayasa hükmü dahi olsa gözardı etmek
durumundadır (Başlar, 2005, s. 54).
AİHM, ulusal otoriteler (yargılama makamları ve idari otoriteler dahil) tarafından rekabet
ihlalleri ile ilgili olarak yapılan yargılama ve soruşturmaları 6’ncı madde kapsamında adil
yargılanma ilkelerinin gerekleri bakımından incelemiştir. Yakın zamanda 05.04.2012 tarihinde
verilen “Societe Boygues Telekom/Fransa” davasında mobil telefon pazarında, rekabeti yok
edebilecek nitelikte bir anlaşma yaptığı için, 58 milyon euro para cezasına mahkum edilen
Bouygues Telekomla ilgili davada Rekabet Komisyonu'nun (karara bağladığı davanın) daha
önceden, iki ayrı mahkemede (İstinaf ve Temyiz Mahkemesi) irdelenmiş bir dava olduğu
gerçeğiyle desteklendiğinden dolayı, masumiyet ilkesi, silahların eşitliği ve aleni yargılama
ilkeleri açısından gerekli incelemeleri yürütmüştür23.
Kanaatimce Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ile birlikte bağımsız idari otoritelerin
temel insan haklarına saygı bağlamında yükümlülüklerinde de yeni açılımlar ortaya
çıkacaktır. Temel Haklar Şartı’nın Önsözünde; “Topluluk ve Birliğin yetki ve görevleri ile
bağlılık ilkesini göz önüne de alarak söz konusu hakları özellikle üye ülkelerin paylaştıkları
anayasal gelenek ve uluslararası yükümlülüklerde Avrupa Birliği Antlaşması’nda, Topluluk
Antlaşmaları’nda, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa
Konvansiyonu’nda, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş Toplumsal
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Belgelerde ve Avrupa Toplulukları Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarında kazandıkları özellikleri ile bir kere daha teyit etmektedir. Bu haklardan
yararlanmak aynı zamanda diğer kişilere, bütün insanlığa ve gelecek kuşaklara karşı ödev ve
sorumlulukları da beraberinde getirir. Yukarıda bütün bu açıklamalara dayanarak, Avrupa
Birliği aşağıda belirtilen hakları, özgürlükleri ve ilkeleri resmen tanımaktadır”. İfadeleri
kullanılarak AİHS’ deki temel hak ve özgürlüklerden daha geniş kapsamlı kişi hak ve
özgürlüklerine saygı gösterilmesi konusunda devletlere sorumluluk yüklenmiştir.
1 Aralık 2009 tarihi itibariyle Avrupa Birliğinde hukuken bağlayıcı hale gelen Avrupa
Birliği Temel Haklar Şartında düzenlenen hükümler, kartel davalarında AİHS’nin 6’ncı
maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına destek nitelikte yeni haklar ihdas etmiştir.
Bu çerçevede;
- Özel hayata ve aile hayatına saygı (the right to respect for private and family lifeArticle 7),
- Belgelere erişme hakkı (the right of access to documents-Article 42),
- Etkili ve adil yargılanma hakkı (the right to an effective remedy and a fair trial- Article
47/2)
- Masumiyet karinesi (the presumption of innocence-Article48/1) ve savunma hakkı
(the right of defence-Article 48/2)
- Kanunilik ve orantılılık ilkesi (the principle of legality and proportionality of criminal
offences and penalties-Article 49/1)
- Aynı suçtan dolayı iki kere yargılanmama ve ceza görmeme hakkı (ne bis in idemArticle 50).
- Mülkiyet hakkı (the right to property-Article 17)
- Yasa önünde eşitlik hakkı (the right of equality before the law-Article 20)
Kartel soruşturmalarında talep edilen temel haklar arasında yer almaktadır
(Scordamaglia, 2010, s. 13). Nitekim ATAD tarafından da pek çok kartel soruşturmasında24
ilgili temel haklardan hareket edilerek hukuka uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
Ancak makale konusu ile ilgili olarak da asıl tartışılması istenilen husus; dijital delil ve
belgelerin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağından daha öte bu delillerin elde
edilmesinde yasal prosedürlere ve yargısal izinlere uyulup uyulmayacağı veya Kurul’un
yerinde inceleme yetkisinin, kişilerin bilgisayar sistemlerine, özel yazışma ve belgelerine el
koyma yetkisi verip vermeyeceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türk Rekabet Hukukunun
mehazı AB Rekabet Hukukunda 1/2003 sayılı Tüzük ile yeniden düzenlenen ve Avrupa Birliği
Adalet Divanı içtihatları ile kapsamı şekillenen inceleme yetkisi Komisyonun rekabet ihlallerini
ortaya çıkarmada en yetkin araçlarından bir tanesidir (Pınar, 2011, s. 127). Söz konusu
Tüzük’ün 20/7’nci bendinde; Komisyon tarafından görevlendirilen personelin, üye ülkede
inceleme yapabilmesi eğer o ülkenin hukukuna göre yasal izinlerin alınmasını/mahkeme
kararını gerektiriyorsa bu takdirde o yerdeki yetkili mahkemeden izin alınacağı açıkça
düzenlenmiştir (Coşgun, 2009, s. 31). Bu takdirde ilgili ülkenin rekabet otoritesi Komisyona
yardımcı olacaktır. Bu durumda yetkili mahkemeden karar alıp almamak üye ülke rekabet
otoritesinin takdirinde olmayıp ilgili otorite bu kararı almak zorundadır. Nitekim Almanya,
Fransa, Avusturya, İsveç, İrlanda, Portekiz, Macaristan, Bulgaristan gibi ülkelerde yerinde
inceleme yapılabilmesi için mahkemeden izin alınması gerekmektedir (Pınar, 2011, s. 147).
Amerikan kartel soruşturma sisteminde de DOJ (Department of Justice) tarafından çok
sık kullanılan araçlardan birisi Federal Ceza Usul Yasası’nın 41’inci maddesine dayanan ve
“yargıç onayına tabi olan” arama izinleridir. Burada arama izinleri aynı zamanda delillere, suç
işlenmesi için kullanılan ve suç sonucu ortaya çıkan unsurlara el koyma yetkisini de
kapsamaktadır. DOJ belirli koşulların varlığı halinde (makul mahremiyet beklentisinin ihlal
edilmemesi ve bu beklenti ihlal edilse bile durumun izin gerektirmeyen yerleşik uygulamalar
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kapsamında olması) bilgisayarları herhangi bir yasal izne tabi olmaksızın inceleyebileceği
gibi bu koşullar yoksa bir yargısal izne tabi olarak da inceleyebilecektir. Kişinin evi, özel
telefon görüşmeleri ve elektronik depolama araçları makul mahremiyet beklentisi
kapsamında kabul edilmektedir. Mahkeme izni gerektirmeyen yerleşik uygulamalar ise; açık
veya zımni rıza, gecikmesinde sakınca bulunan haller, sınırlarda yapılan aramalar, yasal
tutuklama kararları ile birlikte yapılan aramalar, yasal arama sırasında tesadüfen haberdar
olunan başka suçla ilgili aramalardır (Coşgun, 2009, s. 15).
4054 sayılı Kanun’da rekabet otoritesinin yerinde inceleme yetkisinin bulunduğu kabul
edilmekle birlikte bilgisayar sistemlerine girme ve dijital veri elde etme konusunda yasada
açık düzenleme bulunmamakta olup tam tersine CMK 134’ncü madde hükmü gereğince bu
konuda açıkça yargısal izin şart koşulmaktadır. Kaldı ki AİHS’nin 8’inci maddesi açıkça;
herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahip
olduğu, bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin
yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin
ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz
konusu olabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü ve
öngörülebilirlik ilkeleri açısından Kurul yerinde incelemelerinde bilgisayar sistemlerine
girilmesine ilişkin uygulama; yasal dayanağı olmayan bir “sürpriz uygulama” niteliğindedir.
Öngörülebilirlik ve hukuk devleti olmanın gereği; yasal izinlerle teşebbüslerin bilgisayar
sistemlerine girilmesine ve kişisel verilere el konulmasına müsaade etmektedir.
Kopp/İsviçre davasında AİHM, işyerlerine gelen ve giden telefon haberleşmelerinin,
Sözleşmenin 8’inci maddesi kapsamında "özel hayat" ve "haberleşme" olarak kabul
etmektedir. Bu şekildeki bir haberleşmeye müdahale, resmi bir makamın müdahalesi
niteliğinde olup böyle bir müdahale, hukuka uygun, veya meşru hedefler için yapılmadıkça ve
bu amaçlara ulaşmak için demokratik bir toplumda gerekli bulunmadıkça haberleşme
hürriyetinin ihlali anlamına gelmektedir. Haberleşme hürriyetine müdahalenin hukuka uygun
sayılabilmesi için;
-

İç hukukta bir dayanağının olması,
Bu dayanağın erişilebilir olması,
Müdahalenin hukukun üstünlüğü ilkesiyle uyumlu olması,
Uygulanan tedbirlerin tahmin edilebilir, öngörülebilir olması gerekmektedir25.

AİHS’nin 8’inci maddesinde düzenlenen herkesin haberleşmesine/yazışmalarına saygı
gösterilmesi hakkı metindeki ifadelerin çok ötesinde geniş yorumlanmaktadır. Kavram artık
teknolojik gelişmelerdeki gelişmelere ayak uyduracak nitelikte yorumlanmaktadır. (Harris,
Boyle, Bates, Buckley, 2013, s. 388). Copland/Birleşik Krallık davasında AİHM, sadece
telefon konuşma içeriklerinin değil, telefon görüşmelerine ilişkin özellikle de, tarih, süre ve
aranan numaralarla ilgili bilgilerin işlenmesinin, 8’nci madde anlamında sorun
oluşturabileceği, çünkü bu unsurların telefon görüşmelerinin bir parçasını oluşturduğu
(Malone/Birleşik Krallık, 2 Ağustos 1984, paragraf 84, seri A no. 82) belirtmektedir. Aynı
şekilde başvuranın haberi olmaksızın, kullandığı telefona, elektronik mektuplara ve internete
ilişkin özel nitelikli verilerin toplanması ve muhafaza edilmesi de, 8’nci madde anlamında,
ilgilinin, özel hayatı ve görüşmelerine saygı gösterilmesi hakkının kullanılmasına müdahale
oluşturmaktadır26.
Kişinin özel hayatında yaşananların, yalnız kendisi veya kendisinin bilmesini istediği
kimseler tarafından bilinmesini isteme hakkı, kişinin temel haklarından biridir ve bu niteliği
nedeniyle insan haklarına ilişkin beyanname ve sözleşmelerde yer almış, tüm demokratik
ülkelerin mevzuatlarında açıkça belirlenen istisnalar dışında devlete, topluma ve diğer
kişilere karşı korunmuştur. Modern toplumlarda diğer kişi haklarında olduğu gibi özel hayatın
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gizliliği ve haberleşme özgürlüğü de sınırsız bir hak niteliğinde değildir. Bazı hallerde bu
haklara da müdahale edilmesi gerekebilmekte, kişiler de önemli nedenlerle yapılan bu
müdahalelere katlanmak durumunda kalmaktadırlar27.
Çağdaş demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp güvence
altına alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlayan ve kullanılamaz
hale getiren sınırlamalar hakkın özüne dokunur. Temel hak ve özgürlüklere getirilen
sınırlamaların yalnız ölçüsü değil, koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen
kanun yolları gibi güvenceler hep demokratik toplum düzeni kavramı içinde
değerlendirilmelidir. Temel hak ve özgürlükler, istisnaî olarak ve ancak özüne dokunmamak
koşuluyla demokratik toplum düzeninin gerekleri için zorunlu olduğu ölçüde ve ancak yasayla
sınırlandırılabilirler28.
Elektronik yazışmaların gizliliği, mahremiyeti ve dokunulmazlığı hususu; gerek ulusal
metinler gerekse uluslar arası metinlerde temel insan hakları çerçevesinde mahremiyet
hakkı, haberleşme hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı ilkeleri kapsamında kabul
edilmekte ve korunmaktadır (Oğurlu, 2005, s. 81, Odyakmaz, 1997, s. 1 vd. Kanlıgöz, 1996,
s. 177) 29.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 12’nci maddesine göre “Kimsenin özel
yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına
saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı
vardır.” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması”
başlığını taşıyan 8’inci maddesine göre; Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve
haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu
otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik
ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve
yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.
Anayasanın konut dokunulmazlığı başlıklı 21’inci maddesine göre "Kimsenin konutuna
dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri
veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı
emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma
kendiliğinden kalkar.”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “konut” kavramını, işyerlerini de kapsayacak şekilde
genişletmiştir. Mahkeme konutun; kişinin mesleğini sürdürdüğü bürosunu, kişinin işlettiği
şirketin faaliyetlerinin yürütüldüğü kayıtlı merkezi, tüzel kişilerin kayıtlı merkezlerini, şubelerini
ve diğer işyerlerini kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Örneğin
Copland/Birleşik Krallık davasında kişilerin işyeri olarak kullandıkları “okul” daki
(yükseköğretim kurumundaki) elektronik posta yazışmalarına müdahaleyi haberleşme
hürriyetinin ihlali ve konut dokunulmazlığı bağlamında değerlendirmiştir (Harris, Boyle, Bates,
Buckley, 2013, s. 383)30.
T.C Anayasa’sının, “Haberleşme Hürriyeti” başlığını taşıyan 22’nci maddesine göre;
“Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde
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sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça;
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi
halde, karar kendiliğinden kalkar. İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları
kanunda belirtilir”.
Anayasa’nın 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlanabileceği, bu sınırlamaların Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı ifade
edilmiştir. Anayasanın 38’nci maddesine 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla eklenen
5’inci fıkrası "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez"
hükmünü içermektedir.
Anayasa’da yer alan haberleşme hürriyetinin ihlali ile ilgili olarak Anayasa
Mahkemesi’nin yaklaşımı da Rekabet Kurulu uygulamaları hakkında fikir vermektedir.
Yüksek mahkeme 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile ilgili olarak yapılan başvuruda
adalet müfettişlerinin iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlenmesi konusunda kanun
düzeyinde verilmiş yetkileri olmadığı sürece bu hürriyetlere müdahale edemeyecekleri açıkça
hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesine göre; telekomünikasyon yoluyla yapılan
iletişimin denetlenmesi, “haberleşme özgürlüğü”ne; teknik araçlarla izleme ise “özel hayatın
gizliliği” ne bir müdahale niteliğindedir. Çağdaş hukuk sistemlerinde ve uluslararası
antlaşmalarda, kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri, diğer insanlarla sağlıklı ilişki
kurabilmeleri ve kişiliklerini geliştirebilmeleri için haberleşme özgürlüğünü de kapsayacak
şekilde özel hayatın gizliliği diğer kişilere ve özellikle de devlet gücüne karşı koruma altına
alınmıştır. Anayasa’da, özel hayatın gizliliği ile haberleşme özgürlüğüne yapılacak
müdahalelerin belirli nedenlere dayalı olarak ve mutlaka “kanun” ile yapılması gerektiği
kurala bağlanmıştır. Anayasa’da, 2802 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda, adalet
müfettişlerine, hâkim ve savcılar ile bunların suçlarına iştirak edenlerin işledikleri suçların
soruşturulması sırasında, bu kişilerin iletişimlerinin denetlenmesi veya teknik araçlarla
izlenmesine ilişkin her hangi bir yetki verilmemiştir. Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile bu yetkilerin
verilmesi ise anayasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle, adalet müfettişlerinin iletişimin
denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verilmesini mahkemeden talep etme yetkileri
bulunmadığı gibi gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bu kararları resen verme yetkileri
de yoktur. Adalet müfettişlerinin yaptıkları soruşturmalar sırasında başvurulan iletişimin
denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinin yetkisiz olarak talep edilerek alınmış
hâkim kararına dayanması ya da yetkisiz olarak resen verilen kararların sonradan hâkim
tarafından onaylanmış olması yapılan işlemleri hukuka uygun hâle getirmez.
Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi” tedbirinin koşulları 5271 sayılı
Kanun’un 135. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir suç dolayısıyla yapılan
soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve
başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın
telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal
bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilmişse, bu kararın derhâl
hâkimin onayına sunulması ve hâkim tarafından da en geç yirmi dört saat içinde
onaylanması gerekir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde
tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu maddede belirlenen esas ve usuller
dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda
alamaz. Aksi hâlde başka bir hususa bakılmaksızın elde edilen kayıtlar hukuka aykırı olur,
soruşturma ve kovuşturmada kullanılamaz.
Anayasa Mahkemesinin bu yaklaşımı çerçevesinde haberleşme hürriyetine ancak
kanun düzeyinde açıkça verilen bir yetki çerçevesinde ancak hâkim kararı ile müdahale
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etmek mümkün olup aksi taktirde elde edilen kayıtlar hukuka aykırı olur, soruşturma ve
kovuşturmada kullanılamaz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, istisnai de olsa ulusal güvenliğin korunması, kamu
düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi için haberleşmenin gizlice denetlenmesine
olanak veren yasaların varlığını, tedbirin niteliği, kapsamı, süresi, tedbire başvurulmasını
gerektiren sebepler, tedbirle ilgili emri veren, uygulayan ve denetleyen yetkili makamlar ve iç
hukuk yollarının tanınması gibi konularda yeterli güvenceler içermeleri koşuluyla, demokratik
bir toplumda zorunlu olabileceğini kabul etmektedir31.
Anayasa’nın 20 ve 22’nci maddelerinde belirtilen sınırlama sebepleri “millî güvenlik”,
“kamu düzeni”, “suç işlenmesinin önlenmesi” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması” olarak sayılmaktadır. Anayasa’nın 20 ve 22’nci maddelerinde yer alan özel
hayatın gizliliğine ve haberleşme hürriyetine ancak hâkim kararı ile ya da gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile müdahalede bulunulabileceği;
kararın yetkili merci tarafından verilmesi halinde yirmi dört saat içinde görevli hâkimin
onayına sunulması ve hâkimin de kararını kırk sekiz saat içinde açıklaması gerektiği; aksi
halde verilen kararın kendiliğinden kalkacağı hususları da büyük önem taşımaktadır.
Anayasa’nın 13’üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlanabileceği ve bu sınırlamaların, Anayasa’nın özüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı
belirtilmiştir32.
Bir kişinin haberleşmesine saygı gösterme hakkı kesintiye uğramadan ve sansür
edilmeden başkalarıyla iletişim kurma hakkıdır. Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki
haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle işlenmektedir. Kişiler arasındaki haberleşmenin ne
suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yoktur. Bu haberleşme, örneğin
mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç açısından önemli
olan, haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu haberleşmenin
tarafı olmayan kişi işleyebilir. Haberleşmenin gizliliğinin sadece dinlemek veya okumak
suretiyle ihlâl edilmesi, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Ancak, bu gizlilik ihlâlinin,
haberleşme içeriklerinin yani konu konuşulanların veya yazılanların kayda alınması suretiyle
yapılması, bu suçun nitelikli şekli olarak düzenlenmiştir. (Örneğin, telefon konuşmalarının ses
kayıt cihazı ile kayda alınması) (Doğan, s. 2).
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, “Hint keneviri” kararında uyuşturucu madde üretildiği
ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerince yapılan aramada bir konutta 50 kök hint keneviri
yakalanmış olmasına rağmen söz konusu aramanın “hukuka aykırı olarak yapılmış arama ve
hukuka aykırı elde edilen delil” hususlarından hareketle verilen mahkumiyet kararını bozmuş,
ve hint keneviri hiç ele geçirilmemiş gibi bir sonuca vararak elde edilen delili geçersiz kabul
edip suçun unsurlarının oluşmadığına karar vermiştir33. Uyuşturucu üretimi ile ilgili olarak
dahi, konutta yapılan aramada 50 kök hint keneviri yakalanmasına rağmen salt şekli/usuli
eksiklikten (konutta yapılacak arama öncesi hâkim kararı alınmaması) hareket ederek delilin
hukuka aykırı elde edildiği sonucuna varan Yargıtay Ceza Genel kurulu Kararı ile Rekabet
Kurumu uzmanları tarafından TCK ve CMK da öngörülen usuller uygulanmaksızın, 4054
sayılı Kanun’da yer alan genel/soyut/içeriği belli olmayan ifadelerden yola çıkılarak kişilerin
özel yazışmalarına doğrudan el konulması uygulaması karşılaştırıldığında ülkemizdeki
rekabet mevzuatı çerçevesinde yürütülen soruşturma işlemlerinin çok da sağlam hukuki
dayanaklarının bulunmadığı yönündeki şüpheler artmaktadır.
Bu arada Türkiye’de son yıllarda yaşanan bazı davaların özellikle dijital delil ve belgeler
üzerinden yoğun olarak tartışılması ve gerek ilk derece mahkemelerin ve gerekse Yargıtay’ın
bu delil ve belgelere dayalı olarak hüküm vermeleri neticesinde üniversitelerdeki bazı
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bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır.
Söz konusu duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir:
“Elektronik ortamda oluşturulan dijital belgelerin gerek içerikleri, gerekse de "yaratılma
ve son kaydedilme tarihleri" ile "yaratan ve değiştiren kullanıcı ve bilgisayar adları" gibi
üstveri bilgileri kolayca ve genelde iz bırakmadan istenildiği gibi kurgulanabilir ve tahrif
edilebilir. Bu nedenle, başka kesin bulgularla desteklenmeyen bir dijital belge, tıpkı sıradan
bir kağıda basılı imzasız bir metin gibi, içeriği veya üstverisinde adı geçen kişileri
bağlayamaz. Dijital bir belgenin bir kişiye ait bir veri depolama ortamında bulunduğu, sadece
sözkonusu belgenin daha sonra denetime olanak sağlayacak teknik önlemler alınarak
çıkarılmış güvenilir bir örneğinin elkoyma sırasında ilgili kişiye verilmesi halinde kabul
edilebilir. Ancak bu koşulun yerine getirildiği durumlarda elkoymadan sonra herhangi bir
değişikliğe uğradığından kuşku duyulamayacak, sağlıklı bir delilden söz edilebilir. Zararlı
yazılımlar, bir bilgisayara kullanıcısının bilgisi olmadan yerleşip çalışmasını aksatmak veya
imkânsız kılmak, ya da içindeki bilgileri değiştirmek gibi kimi işlevler gerçekleştirmek üzere
hazırlanmış programlardır. Kimi zararlı yazılımlar özellikle yerleştikleri bilgisayarlara belge
ekleyecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu türden bir zararlı yazılımın yerleştirildiği saptanan bir
bilgisayarda bulunan belgelerin o bilgisayarın meşru kullanıcıları tarafından oluşturuldukları
veya içeriklerinin tahrif edilmediği iddiaları şüphe ile karşılanmalıdır. Yukarıda özetlediğimiz
temel bilgilerin adlî mercilerce göz önüne alınmasının ülkemizde adalet hizmetinin
verilmesinde niteliği arttıracağı ve önemli adlî hataların ve mağduriyetlerin önüne geçeceği
yolundaki inancımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”34
Yukarıda konusunda uzman bilgisayar mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından
dijital delillerin elde edilmesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmenin Kurum uzmanları
tarafından yürütülen yerinde incelemelerde ve yürütülen soruşturmalarda da mutlaka göz
önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.
VI- Rekabet Hukukunda Delil Standardı ve Elektronik Postalar
Kartelleri ortaya çıkarılabilmesinde “delil” kavramı büyük önem taşımaktadır. Kurumun
haklarında soruşturma yürüttüğü teşebbüslerin, çok büyük maddi imkânlara sahip
profesyonel nitelikte teşebbüsler olması, teşebbüsler arası gizliliğin esas olması, kartellerin
gizli karakterli (“clandestine charecter”) ve değişen/dönüşen nitelikleri (varying and mutating
characteristic) (Scordamaglia, 2010, s.7), şifreli/takma isimli haberleşme ve sohbetler,
teşebbüsler dışında otel veya başka mekanlarda yapılan patron toplantıları kartele taraf
teşebbüslerin hayal güçlerinin ne kadar geniş olduğunu göstermesi yanında Kurum
tarafından yürütülen soruşturmalarda delil ve belge toplamanın ve dolayısıyla karteli ispat
etmeninin zorluğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır 35. Yürütülen bazı
soruşturmalarda tesadüfen elde edilen bilgi ve delillerden36 anlaşılacağı üzere kartele taraf
teşebbüslerin Amerika örneğinde olduğu gibi kendi aralarında dahi sıkı bir denetim sistemi
kurdukları, aralarındaki centilmenlik anlaşmasını ihlal eden teşebbüs olup olmadığını tespit
edebilmek amacıyla kartele taraf teşebbüslerin satış temsilcilerinin gizli ses ve görüntü
kaydının alınması derecesine varan işleri yürütmek üzere dedektiflik şirketi benzeri
şirketlerden hizmet aldıkları, belli zamanlarda bir araya gelerek bu ses kayıtlarını
dinledikleri/dinlettikleri, aralarındaki centilmenlik anlaşmasına uymayan teşebbüslere ise
cezai müeyyide uyguladıkları anlaşılmaktadır37.
Rekabet hukukunda, mevzuata aykırı eylem ve davranışların ispatında hangi delil
sisteminin geçerli olduğu hususunun öncelikle ortaya konulması gerekmektedir. Rekabete
aykırı eylemlerin ispatında karma bir şekilde medeni yargılama, ceza yargılama ve idari
yargılama usul hukuku ilkelerinin üçünün de kullanıldığı görülmektedir. Bunda; rekabet
hukukunun kamu yararı ile doğrudan ilişkisi yanında şekli gerçeklik ve şekli hukuktan ziyade
maddi gerçekliğe ulaşma konusunda delil serbestisini esas alan esnek bir yaklaşımın kabul
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edilmesinin rolü büyüktür. Ceza yargılamasındaki delil sistemini esas alan resen araştırma,
delillerin serbestliği, vicdani delil, şüpheden sanığın yararlanacağı ilkeleri yanında 4054 sayılı
Kanunun 47/son fıkrasında belirtilen; “Sözlü savunmada ilgili tarafların Hukuk Muhakemeleri
Kanununda düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabileceği” hükmü
çerçevesinde delillerin araştırılması ve değerlendirilmesi hususunda rekabet hukukunda
geniş bir uygulama alanının bulunduğu görülmektedir. (Gürkaynak/Yıldırım/Özgökçen/Aydın,
2011, s.77-78).
Teşebbüs temsilcileri arasındaki özel yazışmalar, rekabetin ihlal edilip edilmediğine
yönelik Kurum nihai kararlarında önemli yer tutması yanında soruşturmalar sonucunda tesis
edilecek idari müeyyideler bakımından da söz konusu yazışmalar büyük önem taşımaktadır.
Ancak öncelikle çözümlenmesi gereken problem hiç kuşkusuz söz konusu özel yazışmaların
(elektronik postaların) idare hukuku açısından “delil değeri” nin ortaya konulması, delil olarak
kullanılıp kullanılamayacağına karar verilmesi hususunda yoğunlaşmaktadır.
Rekabet Kurulu kararlarından anlaşıldığı üzere salt elektronik yazışmanın tarafı olmak,
e-mail grubu içinde olmak, hukuka aykırı eylem ve davranış içerisinde bulunulduğunun ispatı
bakımından yeterli görülmektedir ki kanaatimce bu yaklaşımın hukuki dayanağı
bulunmamaktadır. Rekabet Kuruluna göre elektronik yazışmanın bilgisayara ulaşması ve
mail hesabına düşmüş olması cezai sorumluluk için yeterli görülmekte iken teşebbüsün
gerçekten uyumlu eyleme taraf olup olmadığı, alınan kararlar doğrultusunda hareket edip
etmediği, kasıt ve taksiri olup olmadığı, amacı, niyeti konusunda hiçbir araştırma yapılmasına
gerek duyulmamaktadır. Kurul bir yandan vermiş olduğu pek çok kararda, piyasada paralel
davranış sergilemenin her zaman uyumlu eylem içerisinde bulunulduğunun kanıtı olarak
değerlendirilemeyeceğine karar verirken diğer yandan, eylem ve davranışları rakip
teşebbüsler tarafından alınan kararlarla hiçbir şekilde paralellik göstermeyen, hatta kartele
taraf rakip teşebbüslerin birlikte almış olduğu kararların aksine fiyat politikası izleyen (daha
düşük fiyatla mal satan, serbest şekilde indirim oranları uygulayan) kimi teşebbüsleri, salt bir
elektronik yazışma grubunun tarafı olması ve kendisine gelen e-maillere itirazi cevap
vermemesi (adeta teşebbüsün susmasını/sessiz kalmasını, alınan kararları kabul ettiği ön
kabulünden hareketle) cezalandırmaktadır ki bu yaklaşımın, Kurulun önceki aldığı kararlarla
uyumlu olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Hatta Kurul o kadar iddialı bir
değerlendirme yapmaktadır ki; salt e-mail grubuna üye olmak ve gönderilen elektronik
yazışmaları almış olmak “rekabeti sınırlayıcı amaçlı anlaşmanın” tarafı olmak için yeterli
kabul edilmekte adeta ortak e-mail grubu üyesi olmak “anlaşma” içinde olmakla eşdeğer
kabul edilmektedir38. Yatay İşbirliği Anlaşmaları Kılavuzunda teşebbüsler arası bilgi
değişiminin özellikle teşebbüsler arasında fiyat ve miktar belirlenmesine ve uyumlu eylemlere
sebebiyet verebileceği, rakiplerin pazardaki davranışlarının bağımsızlığını yok edebileceği
belirtilmekte olup rekabet kurulu tarafından somut olay değerlendirmesinde teşebbüslerin,
kendilerine gönderilen elektronik yazışmaların aksine ürünlerin fiyatları konusunda uyumlu
eylem içinde olmadıkları, tüm satış rakamlarında bağımsız hareket edebildikleri görülmesine
rağmen yine de cezai müeyyideye maruz kalmaktan kurtulamadıkları görülmektedir.
Rekabet Kurulunun Kayseri il merkezinde bulunan Bosch bayilerinin fiyatları aralarında
belirleyerek 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiklerinin tespit edildiği soruşturma kararında; e-mail
grubunun tarafı olan ancak uyguladıkları fiyatlar, elektronik yazışmalarda alınan kararlara
kimi zaman kısmen uyan kimi zaman ise hiçbir şekilde belirlenen bu fiyatlarla uygunluk
göstermeyen39 teşebbüslere verdiği idari para cezalarının bu çerçevede hukuki dayanağının
bulunmadığı düşünülmektedir. Özellikle “cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi” başlıklı
TCK 61’inci madde çerçevesinde kıyasen bir değerlendirme yapıldığında elektronik yazışma
kendisine gönderilen teşebbüsün hangi gerekçe ile cezalandırıldığı hususunda haklı bir
gerekçe sunulamadığı görülmektedir.
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TCK’nın söz konusu maddesinde; “Hâkim somut olayda; suçun işleniş biçimi, suçun
işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve
değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun
ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki” göz önünde bulundurarak temel cezayı belirlemektedir.
Aslında TCK 61’inci maddesi ile 4054 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi birbiri ile
yakından ilişkili iki maddedir. Her iki maddede de cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi
amaçlanmaktadır. 16’ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında; Kurul’un para cezasına
karar verirken, ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü,
ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup uymaması, incelemeye
yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın ağırlığı gibi
hususları dikkate alacağı, Kanuna aykırılığın ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif
işbirliği yapan teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri veya bunların yöneticileri ve çalışanlarına,
işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate alınarak ve gerekçesi açık bir şekilde
gösterilmek suretiyle üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen cezalar verilmeyebileceği veya
bu fıkralara göre verilecek cezalarda indirim yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Kurul bazı kararlarında teşebbüsler arasında 16’ncı madde çerçevesinde bir
değerlendirme yaparak; ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin
piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup
uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel
zararın ağırlığı gibi hususları dikkate almaktadır. Buna karşılık Kurul’un bu konuda da keyfi
davrandığı, cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde teşebbüsler arasında TCK 61 ve
4054 sayılı Kanun’un 16’nci maddesindeki değerlendirme kriterlerini göz önünde
bulundurmaksızın teşebbüsler arasında farklı kararlar verebildiği bazen teşebbüslerin
tamamı hakkında tek bir cezalandırma kararı alıp uyguladığı da görülmektedir.
TCK sisteminde cezanın belirlenmesinde Kanun, cezanın aşağı ve yukarı sınırlarını
göstererek hâkimi, gerekçe göstermek şartıyla bu sınırlar arasında ceza miktarının
belirlenmesi hususunda serbest bırakmıştır. Kanun koyucu burada hâkimin yetkisini
sınırlandırmaktan ziyade ona geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Ancak hâkim temel cezayı
belirlerken keyfi davranamayacak ve kriterleri karşılamayan bir takdir yetkisi de
kullanamayacaktır. Bu çerçevede 61’inci maddede “sınırlı olarak sayılan” hallerle bağlı
kalarak hakim temel cezayı belirleyecektir. Hâkim somut olayda; suçun işleniş biçimi, suçun
işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve
değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun
ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saiki dikkate alarak cezayı belirleyecektir. Zira cezaların
şahsileştirilmesindeki temel amaç; ceza ve sanık arasındaki uygun dengeyi sağlamaktır
(Hakeri, 2013, s. 655-657). Cezaların belirlenmesinde hakimin yetkisi; “yasal gerekçelere
dayalı bir takdir yetkisi”dir (Özbek/Kanbur/Doğan/Bacaksız/Tepe, 2013, s. 670). Ceza
tayininin belirli ilke ve kurallar göz önünde bulundurularak tespit edilmesi ile hâkimlerin
cezayı belirlemek bakımından kendilerine verilen takdir yetkilerini kanunda öngörülen hem
nesnel hem de öznel ölçütlere göre kullanmaları sağlanmıştır (Artuk/Gökçen/Yenidünya,
2003, s. 193.
TCK’daki bu düzenlemenin RKHK’ da somut karşılığı olarak Kurul tarafından
teşebbüslere ceza verilirken 4054 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde sayılan;
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İhlalin tekerrürü,
İhlalin süresi,
Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü,
Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi,
Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verilen taahhütlere uyup uymaması,
Teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin incelemeye yardımcı olup olmaması,
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- Gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın ağırlığı
gibi hususları dikkate alarak bir karar vermek durumundadır. Buna karşılık Kurul para cezası
verirken yukarıda sayılan hususları bazı kararlarında dikkate aldığı bazı kararlarında ise
hiçbir şekilde değerlendirme yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemi uyguladığı
görülmektedir. Kurul’un çelişkili kararları incelendiğinde;
- Tıbbi sarf malzemeleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili yürütülen
soruşturmada; bu teşebbüslerden Medistarın kartelin oluşumunda ve
yürütülmesinde öncülük edip kartel organizasyonunda aktif rol aldığı, Nemed’in ise
yapılan anlaşmalara uymakla birlikte kartel organizasyonunda öncü olmadığı
değerlendirilerek Medistar hakkında gayrısafi gelirinin yüzde 5’i, Nemed hakkında
ise yüzde 4’ü oranında ceza uygulanmıştır40.
- Kayseri’de faaliyet gösteren Bosh bayileri hakkında yürütülen soruşturmada 10
teşebbüs hakkında gayrisafi gelirlerinin yüzde 0,5’i oranında para cezası
uygulanmıştır. Bu kararda cezanın şahsileştirilmesi yoluna gidilmemiş, kartelde aktif
rol oynayan ve piyasayı örgütleyen teşebbüse yüzde 0,5 oranında para cezası
verilirken, sadece kartel yönetimi tarafından gönderilen elektronik postayı alan ve
buna rağmen farklı fiyat uygulayan teşebbüse de yüzde 0,5 oranında para cezası
uygulanmıştır. Kanun’un 16’ncı maddesinde belirtilen; ihlalin gerçekleşmesindeki
belirleyici etki, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü gibi
değerlendirme ölçütlerinin hiçbiri uygulanmamıştır41.
- Kurul Reysaş kararında Kurum uzmanlarını, bazı bakanların ismini de vererek ve
üstelik silahla tehdit eden ve yerinde incelemeye engel olan teşebbüs yetkilisinin
eylemleri ile ilgili olarak tamamen konjonktürel gerekçelerle 11.200 TL’lik maktu para
cezası uygulamıştır42. Buna karşılık TTNET kararında (yetkili mahkeme kararı
olmamasına rağmen) bilgisayarlarda yer alan ancak silinen veriler (üstelik daha
sonra silinen veriler geri döndürülmesine rağmen) nedeniyle 15.512.258, 87 TL nispi
para cezası uygulamıştır43.
Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi Kurul tarafından para cezası belirlenirken bazı
değerlendirme ilkelerine göre hareket edilmesi Kanun’la düzenlenmesine rağmen bu ilkelere
çoğu zaman uyulmaksızın keyfi bir cezalandırma sisteminin uygulandığı görülmektedir. Zira
Kanun’un 16/d bendi kapsamında yerinde incelemenin engellenmesi ve zorlaştırılması
kapsamında cezai müeyyidenin uygulandığı savunulsa dahi aynı temerrüdü gösteren ve
yerinde incelemeyi engelleyen/zorlaştıran farklı teşebbüsler hakkında farklı oranlarda
müeyyideler uygulanmaktadır. Uygulanan müeyyideler arasında bir ölçülülükten ve
orantılılıktan bahsedilebilmesi de mümkün değildir.
a- Rekabet Hukukunda Elektronik Yazışmalara El Konulması Uygulaması Hangi
Hukuki Kaynağa Dayandırılmaktadır?
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda soruşturma usulü ile ilgili
olarak 4054 sayılı Kanun’un 14 ve 15’inci maddeleri önem taşımakta olup elektronik/dijital
delillerin elde edilmesi ve değerlendirilmesinde Kurum bu maddelere dayanarak gerekli
işlemleri yürütmektedir. Gelişen teknolojik yaşam çerçevesinde teşebbüsler arasında artık
evraka/yazılı metne dayalı bilgi, belge üretiminin giderek azaldığı, pek çok karar ve
eylemin elektronik ortamda üretilip iletildiği ve ortak bir iradeye dönüşerek uygulandığı
görülmektedir (Konuralp, 2009, s. 1, 68, 101, Uyanık, 2003, s. 23)44. Elektronik ortamda sesli
veya görüntülü iletişim imkânları, elektronik haberleşme/yazışma imkânlarının gelişmesi
teşebbüsler arasında klasik doküman trafiğinin de sona ermesini beraberinde getirmiştir.
Artık ticari hayatta mal ve hizmet fiyatları; anlık/saniyelik sesli veya görsel iletişim imkânları
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ile kararlar alınıp uygulanmaktadır. Borsa/döviz/altın/petrol işlemleri, hisse senetleri veya
diğer ticari mal ve hizmetler yazılı doküman gerektirmeyen elektronik ortamda sesli-görüntülü
teklif/kabul aşamalarından geçerek paraya dönüşmektedir. Sesli veya görüntülü iletişim
ortamlarında verilen onaylarla bankalarda işlemler yapılmakta, dijital ortamda üretilen
bu kayıtlar yine herhangi bir evraka dönüştürülmeden yine dijital ortamda depolanmakta
ve kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmeler çoğu zaman kağıda/yazılı dokümana
bağlanması mümkün olmayan kayıtların oluşmasını zorunlu kılmaktadır (Digital Evidence
Gathering, 2010, s. 4). Bununla birlikte söz konusu teknolojik gelişmeler, normal/klasik
inceleme/soruşturma teknikleri ile yürütülemeyecek yeni araştırma yöntemlerini ve uzman
personel ihtiyacını da beraberinde getirmiştir ki adli bilişim ve bilişim uzmanı ihtiyacı bu
çerçevede ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerin ticari hayatta ortaya çıkardığı bu dijital
delil dünyasında 4054 sayılı Kanun’un verdiği yetkilerden yola çıkılarak inceleme/soruşturma
yürütülüp yürütülemeyeceği hususunun ayrıca incelenmesi gerekmektedir.
4054 sayılı Kanun’un “Bilgi İsteme” başlığını taşıyan 14’ üncü maddesine göre Kurul,
bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm
kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir.
Bu makamlar, teşebbüsler ve teşebbüs birliklerinin yetkilileri istenen bilgileri Kurulun
belirleyeceği süre içinde vermek zorundadır. Kanun’un “Yerinde İnceleme” başlığını taşıyan
15’inci maddesine göre ise Kurul, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken
gerekli gördüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir. Bu
amaçla teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin:
a) Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir 45,
b) Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir,
c) Teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir.
İnceleme, Kurul emrinde çalışan uzmanlar tarafından yapılır. Uzmanlar incelemeye
giderken yanlarında incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idarî
para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar. İlgililer istenen bilgi,
belge, defter ve sair vasıtaların suretlerini vermekle yükümlüdür. Yerinde incelemenin
engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda sulh ceza hâkimi kararı ile
yerinde inceleme yapılır.
Yılmaz (1999)’a göre yerinde inceleme yetkisi, daha önce ilgilinin Kurul’a verdiği
bilgilerin doğruluğunun tespitine ve ayrıca yeni deliller elde edilmesi amacına yöneliktir.
Yerinde incelemeye tahammül etme ve gerekli işbirliğini yapma yükümlülüğü yalnızca
doğrudan soruşturulan kişiler değil üçüncü kişileri de kapsamaktadır. Yerinde inceleme
yetkisi somut bir şüphenin varlığını gerektirmekte olup elde rekabetin ihlal edildiğine ilişkin
hiçbir belge ve bilgi yoksa yerinde inceleme yetkisi kullanılamaz. Bu yetki, bir işletmenin özel
iç dünyasına girme anlamına geldiğinden yetkinin kullanılması sırasında genel hukuk
kurallarına ve özellikle temel hak ve hürriyetlere riayet etmek gerekir. Delillerin hukuka uygun
yolardan elde edilmesi gerekmekte olup hukuka aykırı elde edilen delillerin karara esas
alınmaması, tesadüfen elde edilen delillerin başka bilgi ve belgelerle kuvvetlendirilerek delil
değerini taşıması sağlanmalıdır.
4054 sayılı Kanun’un 59. maddesinde “Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve
uygulamaların varlığı her türlü delille ispatlanabilir” ifadelerine yer verilerek serbest delil
sistemi seçilmiştir. Bu çerçevede rekabet hukukunda rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve
uygulamaların varlığı hususunda, ispata yarayacak bütün delillerin ispat vasıtası olarak
kullanılması mümkündür. Ancak bu hukuki yetki ve imkânın, anayasa ve diğer yasalarla
güvence altına alınan temel insan haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanılması gerektiği de
kuşkusuzdur. Hukuka uygun olarak elden edilen delillerin soruşturmada kullanılabileceği,
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hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin ise delil değerinin bulunmadığı bu gün
hukukumuzda genel kabul gören ilkeler arasında yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere Rekabet Kurulu’na geniş
bir çerçevede bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkisi verilmekle birlikte bilgisayarlarda,
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma yetkisinin açıkça
verilmediği/kanunda zikredilmediği anlaşılmaktadır. Para kazanma ve kâr maksimizasyonu
adına bu kadar profesyonel ve kural tanımayan karteller karşısında Rekabet Kurumu
tarafından Kanun ve Yönetmeliklerde yer alan ve tam içeriği belli olmayan “sınırlı yetkilerden”
hareket edilerek soruşturmalar yürütülmeye çalışılmakta ve kartel oluşumlarının ispatında
delil elde edilmesinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Yürütülen soruşturmalarda, 4054
sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinden kaynaklanan “Bilgi İsteme” ve 15’inci maddesinden
kaynaklanan “Yerinde İnceleme” yetkilerine dayanılarak teşebbüs yöneticileri ve çalışanları
arasında geçen elektronik yazışmalara el konulduğu veya bu yazışmaların içeriklerinin talep
edildiği daha sonra da söz konusu kişisel yazışma örneklerinin, kişilerin kimlikleri de açıkça
belirtilerek soruşturma raporlarına yazıldığı, bu şekildeki kişiler arası gizli elektronik
yazışmalardan hareket edilerek idari para cezaları tesis edildiği ve kurum internet
sayfasından kamuya duyurulduğu görülmektedir. Bunun yanında bazı durumlarda kişiler
tarafından Kuruma yapılan şikâyetlerde, 3’üncü kişiler arasındaki haberleşme kayıtları
şikâyet dilekçelerine delil olarak sunulmakta ve Kurumun soruşturma açması talep
edilmektedir. TCK ve CMK çerçevesinde yürütülen soruşturmalarda elektronik yazışmaların
tespitine yönelik olarak ancak hâkim ve savcılar tarafından kullanılabilen ve çok sıkı kanuni
güvencelere ve prosedürlere bağlanan bir takım yetkilerin, Rekabet Kurulu tarafından
yürütülen soruşturmalarda herhangi bir makam veya merciden izin alınmaksızın Kurum
uzmanları tarafından Kanun’un 14 ve 15’inci maddelerinde düzenlenen yetkiye dayanılarak
kullanılabildiği görülmektedir.
Bu aşamada rekabet hukuku kapsamında yürütülen soruşturmalarda dijital delillerin
elde edilmesi, analizi, değerlendirilmesinde “delil zinciri/delil güvenliği süreci” kavramının
önemi ortaya çıkmaktadır. Olay yerinde tespit edilen delilin toplanmasında gösterilecek özen
kadar, delilin bir yerden bir yere, ilgili birimler arasında intikal ettirilirken takip ettiği yolun
güvenli olması da, o maddî delilin güvenilirliği için zorunludur. Takip edilen yolun güvenliği
demek; geçilen durakların tek tek kayıt altına alınması ve her bir aşamanın, denetiminin
yapılmış, hesap verilebilir nitelikte olmasıdır. Maddî delilin, toplandığı olay yeri de dahil olmak
üzere, uğradığı her bir durak bir halkayı ve halkaların toplamı da zinciri oluşturur. Bu zincire
“delil zinciri” adı verilir. Hukuk devletinde delil zinciri (chain of evidence) çok önemlidir ve
hesap verilebilirliğin ön şartlarındandır. Delillerin toplanmasından itibaren kovuşturma sonuna
kadar geçen safhaların mutlak surette notlara ve tutanaklara ayrıntıları ile geçirilmesi
zorunludur (Demirkaya, 2009, s. 20-21). Dijital delil zinciri dijital delillerin toplanması,
işlenmesi, analiz edilmesi aşamalarını ifade etmektedir. Dijital delillerin hukuken kabul
edilebilir olması için öncelikle delillerin orijinalleri ile aynı olarak elde edildiği ve korunduğu
hususunda gerekli usuli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Dijital delillerin orijinalliğinin
doğruluğunun sağlanabilmesini teminen; dijital bilgilerin orijinalleri olarak korumaya alınması,
tüm dijital bilgilerin hash değerlerinin (hash value)46 doğrulanması ve kaydedilmesi, kopya
veya imaj alınması aşamasında yazım engelleyicilerin kullanılması, seri numarası içeren CDROM ların kullanılması, verilerin depolanması, taşınması vb. ile ilgili araç ve gereçlerin kayda
alınması, tüm bu işlemler için özel formlar kullanılması ve ele geçirilen bilgi/belgelerin
teşebbüste ele geçirilen bilgi/belgelerin orijinallerinin elde edildiğinin yazılı olması
gerekmektedir47.
Bu noktada dijital olarak elde edilen verilerin hukuken delil olarak kullanılabilirliği
konusunda gerekli tedbirleri almak ve teşebbüse bu şekilde alınan delillerin bir kopyasını
hash değer dökümleri ile birlikte vermek daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlara baştan bir
çözüm sağlayabilecektir (Coşgun, 2009, s. 33). Diğer taraftan rekabete aykırı hareket eden
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teşebbüslerin muhtemel inceleme ve soruşturmalara karşı kendilerini koruma altına alacak
dijital yollara başvurdukları da görülmektedir. Elektronik belgelerin delil değeri arttıkça
teşebbüsler bu belgelerin inceleme makamlarınca elde edilmesini engelleyecek çeşitli yollar
(elektronik belgelerin şifrelenmesi, geri döndürülemeyecek derecede silinmesi gibi)
aramaktadırlar ki gelecekte, yürütülen rekabet soruşturmalarında bilişim uzmanlarından
yararlanılması ihtiyacı da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkabilecektir48.
Rekabet Kurumunun; Anayasada açıkça güvence altına alınan, tekelleşme ve
kartelleşmenin önlenmesi ve ekonomik kamu düzeninin sağlanması işlevini yürüttüğü, kamu
yararına hizmet ettiği bu nedenle de bu derece önemli işlevler üstlenen bir kurumun
soruşturma işlemlerinde neden bir takım usuli ve şekli kurallarla bağlı olması gerektiği
konusunda çeşitli eleştirilerin gelmesi mümkündür. Ancak yargılama usullerinde şekilcilik
(formalizm) hakimdir ve bu esas, adli, idari, ceza ve hatta tahkim yargılamasında dahi
vazgeçilemez bir ilkedir. Bu ilke; hukuki güvenliğin sağlanması, yargılama ve soruşturma
süreçlerinin öngörülebilirliği, yargılama ve soruşturma organlarının keyfiliğinin önlenebilmesi,
idari istikrar, taraflar arasında eşitliğin sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Şekli/usuli kurallara uygun bir maddi gerçeklik ve adalet arayışı soruşturma ve yargılama
organlarında temel alınan bir ilke olmalıdır. Şekilcilik, maddi gerçeğe varırken kullanılan bir
araç olma konumunda iken başlı başına bir amaç haline gelmemelidir (Yılmaz, 1999, s. 8081). Bu çerçevede şekli/usuli ilke ve kurallara uygun soruşturma yürütülmesi Rekabet Kurulu
tarafından yürütülen soruşturmalarda da vazgeçilemeyecek öneme sahip bir ilkedir. Rekabet
Kurulu, Anayasa, ceza, idari ve adli yargıda egemen olan usuli ilkelerden bağışık, bağımsız,
azade değildir. Bu çerçevede delillerin elde edilmesi, savunma haklarına saygı gösterilmesi,
usuli ilkelere uygun bir inceleme/soruşturma yürütülmesi Rekabet Kurulu kararlarının hukuka
uygunluğunun da temel garantisi olacaktır 49.
Bilişim sistemlerinde yapılacak incelemelerde Amerikan sisteminde olduğu gibi
bilgisayarlara el koymanın mümkün olmadığı Türk Rekabet Hukuku’nda, AB sisteminde
olduğu gibi “imaj alma” yöntemi ile tüm verilerin alınabilmesine mevcut düzenlemenin olanak
vermediği belirtilmelidir. Bu konuda bilgisayarlardan “imaj alma” konusunda bir yasal
değişiklik teklif edilebilirse de bu imajın hangi ortamda kimin tarafından inceleneceği ile ilgili
olarak özel hayatın gizliliğinin korunması önem kazanmaktadır. Bu noktanın sadece bilgi
edinme araçlarının etkinliğini artırmak açısından değil temel haklara saygı gösterilmesi
zorunluluğu açısından da değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir (Coşgun, 2009, s. 65).
b- Rekabet Kurulu Kararlarında Delil Olarak Sunulan Elektronik Yazışma
Örnekleri
Rekabet
Kurulu
tarafından
yürütülen
bazı
soruşturmalarda
teşebbüs
yöneticileri/çalışanları arasındaki elektronik yazışmaların (elektronik posta, MSN kayıtları), iç
yazışmaların delil olarak değerlendirildiği ve bu delillerden hareket edilerek nihai ve icrai
nitelikte kurul kararlarının tesis edildiği görülmektedir50. Kurum resmi internet sitesinde
yayımlanan kararların bazılarında, elektronik yazışmanın tarafı olan kişilerin kimliklerinin
veya özel elektronik posta adreslerinin gizlendiği bazı kararlarda ise açıkça zikredildiği
görülmekte olup bu açıdan da Kurum uygulamalarında bir istikrar bulunmamaktadır. Yargıtay
ve Danıştay gibi yüksek mahkemeler tarafından yayımlanan kimi kararlarda dahi karara konu
kişilerin isimlerinin gizlendiği veya sadece baş harflerinin verilerek “insanlık onuruna uygun
bir aleniyetin” tesis edilmeye çalışıldığı ülkemizde Rekabet Kurumunun kimi kararlarında
elektronik postanın taraflarının kimliklerinin açıkça ilan edilmesinin de ayrı bir hukuka aykırılık
oluşturduğunu belirtmek gerekir.
Kurul tarafından verilen ve elektronik yazışmaların delil olarak kullanıldığı karar
örneklerinden bazıları aşağıda verilmektedir:
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1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan ihalelerde, iyileştirici nitelikli
kardiyoloji malzemeleri pazarında rekabeti engelleyici, bozucu ve sınırlayıcı şekilde fiyat
tespit etmek, pazar paylaşmak, ortak satım şartları tespit etmek, ihalelere fesat
karıştırmak ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin piyasa dışında belirlenen davranışlarla
haksız yere zorlaştırılması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri
gerekçesi ile ilgili olarak yapılan soruşturmada51;
Sesa’dan İbrahim Erdoğan, Mutlu Medikim’den Cezmi Mutlu, MMT’den Cumhur Çeken,
Remed’den Leyla Tekbulut, Onmed’den Mehmet Nazif Edin, Medistar’dan Mehmet
Tümer, Medim’den Aydın Ünal, Formed’den Murat Özügüzel, Elektra’dan İsmail C,
Ekin’den Osman Sürücü, Arte’den Orkide Salar ve Tera’dan Mert Aygen arasındaki
29.01.2002 tarihli elektronik posta iletisinde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır52:
“Yaptığımız çalışmalara bağlı olarak bir takım kararlar aldık ve bir takım görevler
yüklendik. Bu karar ve görevler aynı anda yerine getirilmek zorundadır. Hepimiz buna göre
disipline olmak zorundayız.”
İlk olarak 4.2.2002 tarihinde saat 09:57’de Murat Çelebi tarafından Sesa’dan Hasan
Çevik’e; daha sonra yine aynı gün saat 11:22’de Hasan Çevik tarafından onmed-1;
(mtumer@medistar.com.tr), Tera; (leyla.tekbulut@remed.com.tr) ve Medikim’e gönderilen
elektronik posta iletisinde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır53.
“Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi Medistar, Medikim, Remed, Tera, Onmed ve Sesa olarak hareketimizdeki
kararlılığımızı gerekli taahhütler ile güçlendirdik. Ancak henüz MMT ve Reysaş firmaları
belirtilen taahhütleri yerine getirmemişlerdir. Bu nedenle bundan sonra pil grubu içerisinde
gerçekleşen bazı sirkülâsyonlar (e-mail, faks) kendilerine iletilmeyecektir. Öncelikle sizlerden
ricamız kendi kişisel ilişkilerinizi de kullanarak bu firmalara taahhütleri yerine getirmeleri
konusunda uyarıda bulunmanızdır. Bu taahhüt grubumuzda yer alabilmenin ilk ve
vazgeçilmez koşuludur.
11.2.2002 tarihinde Sesa’dan Hasan Çevik tarafından Medikim’den Cezmi Mutlu ve
Zeynep Mutlu, Onmed’den Ali Reşit Onuralp, Medistar’dan Mehmet Tümer, Medim’den Aydın
Ünal ve Banu Ünal, Formed’den Murat Özügüzel, Osman Alkan’a, Sesa’dan İdeal Öztoklu ve
Celalettin Akgül, Tera, Anki, Ekin, Proses ve Light Medikal’e gönderilen elektronik posta
iletisinde firmalar arasında anlaşma için toplantı yapıldığını gösteren şu ifadeler yer
almaktadır.
“SSK'da yapılan toplantı sonucu her ne kadar pil satışları konusunda bir esneklik
ortaya çıkmış ise de Stent ve diğer malzemeler konusunda henüz böyle bir karar
alınmamıştır. Yapılacak toplantının şartları, haksız rekabet ortamının giderilmesine yönelik
tedbirler ve çalışma prensipleri ortaya çıkmadan mal teslim etmek isteyen arkadaşlara
diyecek bir şeyimiz yok! Bugün saat 13.00'te Altunizade'deki irtibat büromuzda yapılacak
toplantıya müşterek menfaatlerimiz nedeniyle herkesin katılması çok elzemdir!.”
Yukarıda örneklerine yer verilen elektronik yazışma örneklerine aynen Kurul
soruşturma raporlarında yer aldığı hali ile makalemizde yer verilmektedir. Görüldüğü üzere
kişiler arasındaki yazışmalar açıkça raporlarda aynen yer almakta hatta yazışmanın
taraflarının kimliklerinin gizlenmesi gereği dahi duyulmamaktadır. Son yıllarda kimi Kurul
kararlarında; elektronik yazışmaların tarafı olan kişilerin kimlik bilgilerinin gizlendiği
görülmekle birlikte söz konusu kimlik bilgilerinin açıkça deşifre edildiği Kurul kararlarına da
rastlanılabilmektedir54.
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c- Kurul Kararlarının Temyizi Üzerine Danıştay Tarafından Verilen Kararlarda
Elektronik Postaların Delil Olarak Değerlendirilmesi
Rekabet Kurulunun yürütmüş olduğu soruşturmalar sonucunda, elektronik postaları
delil olarak kabul ederek 4054 sayılı Kanunun ihlal edildiği gerekçesi ile tesis ettiği idari para
cezalarına karşı açılan davalarda Danıştay tarafından, idari soruşturma dosyasındaki
elektronik yazışmaların hangi yöntemlerle elde edildiği yönünde bir değerlendirme
yapılmaksızın bu yazışmalara mahkeme kararının gerekçesinde de yer verildiği ve buna
göre hüküm kurulduğu görülmektedir. Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen bir kararın
gerekçesinde teşebbüsler arası elektronik yazışma metinleri kullanılarak karar gerekçesi
oluşturulmuştur.
“08.01.2003 tarihinde Sodexho A.Ş.'nin yeni bölgeler müdürü tarafından bölge
müdürlüklerine gönderilen ve Sodexho Ankara Bölge Müdürlüğü'nde raportörlerce tespit
edilen elektronik postanın 4. maddesinde "Bildiğiniz gibi TR'la yapılan mutabakat gereği 100
kişinin altında bulunan firmalara kesin olarak 25 günden fazla teklif verilmeyecek. 100 kişinin
üstündeki firmalar tarafıma bildirilecek, yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan teklif
sizlere bildirilecektir. TR bu teklif dışında teklif verdiği konusunda elimizde yazılı bir metin
olmadıkça bundan emin olamayacağımızı, böyle bir durumla karşılaşılırsa bunun yazılı
olarak belgelenip tarafıma gönderilmesi durumunda gerekli müdahale yapılacaktır.
Arkadaşlar bu konuyla ilgili bütün arkadaşların hassasiyet içinle olduğunu biliyorum. Ancak
bundan sonraki tekliflerde bu konuda hata yapan arkadaşlara yaptırım uygulayacağımı
bildiririm." ifadelerinin yer aldığı, söz konusu e-posta; metninden, Sodexho A.Ş. ve Ticket
Restaurant'ın aralarında, 100 kişinin altındaki müşterilere 25 günden fazla vade verilmemesi
konusunda anlaşmaya vardıkları hususları tespit edilmiştir
Bu durumda, yukarıdaki tespitlerden iki şirketin aralarında anlaşarak birbirlerinin
müşterilerini takip altına aldıkları, buna ilişkin mutabakat listesi oluşturdukları, birbirlerinin
müşterilerini almamak için çaba sarfettikleri, iskonto oranlarını eş zamanlı olarak düşürdükleri
ve en son 2003 yılında vadelerin birlikte belirlenmesine yönelik olarak anlaştıkları
görüldüğünden ve bu eylemler 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan "Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa
kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü" şeklindeki rekabet ihlâllerinden
olduğundan, Kurulca 4. maddenin ihlâli nedeniyle teşebbüslere idarî para cezası verilmesine
yönelik olarak tesis edilen kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır55.”
Anlaşılacağı üzere Danıştay, soruşturma dosyasında bulunan elektronik yazışmaları
adeta kesin delil olarak kabul etmektedir. Yapılan değerlendirmede; Anayasal ve yasal
düzenlemeler karşısında Rekabet Kurumu uzmanlarının kişilerin bilgisayar sistemlerine giriş
yetkilerinin bulunup bulunmadığı, mahremiyet, özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti
ilkeleri çerçevesinde konunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bu yazışmaların hukuka
uygun veya aykırı delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, yazışmaların güvenli
olup olmadığı, kimlerin bilgisayarlarından alındığı, yazışmaların teşebbüs sahipleri/çalışanları
ile bağının nasıl kurulduğu, bilgisayar imajlarının alınıp alınmadığı vb. daha birçok konuda
hiçbir inceleme ve değerlendirme yapmaya gerek duymaksızın, elde edilen elektronik
postaları doğru kabul ederek karar vermektedir. Danıştay, Ceza Muhakemesi Kanununda
bilgisayar sistemlerinden nasıl delil elde edilebileceği ve dijital delillerin nasıl
değerlendirilebileceği hususundaki kanuni/emredici düzenlemeleri hiçbir şekilde göz önünde
bulundurmaksızın, elde edilen delilleri (bu belgelerin delil olarak değil ancak delil başlangıcı
olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır) kesin delil kabul ederek bir hüküm
vermektedir.
Yürütülen soruşturmalarda elde edilen elektronik yazışmalardan dolayı haklarında idari
para cezasına hükmedilen teşebbüsler tarafından Danıştay 13. Daire Başkanlığında açılan
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davalarda; söz konusu hukuka aykırı olarak elde edilen e-postaların delil olma özelliğinin
bulunmadığı iddia edilse de bu iddiaların dikkate alınmadığı (ancak söz konusu iddianın
neden kabul edilmediği yönünde bir gerekçeye Danıştay kararlarında rastlanmamaktadır)
görülmektedir56.
d- Rekabet Kurulu Meslek Personeli Kanunen Sahip Olmadıkları Bir Yetkiyi
(Hakimlere Ait Bir Yetkiyi) Kullanabilir mi?
Yukarıda ayrıntılarıyla verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere Rekabet Hukuku
uygulamasında Kurul ve Kurul adına hareket eden uzmanların, teşebbüslerin
bilgisayarlarında diledikleri gibi inceleme/araştırma yapabilmeleri şeklinde ortaya çıkan fiili
durumun aksine57 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da “yerinde inceleme”
yetkisi düzenlenmiş olmasına rağmen meslek personelinin, teşebbüslerin bilgi işlem
sistemine giriş yapmalarına, kişilere ait elektronik yazışmaları okumaları/el koymalarına,
bu dijital belgeleri kopyalamalarına izin veren herhangi bir yasal düzenleme
bulunmamaktadır. BDDK ve SPK meslek mensuplarına ilgili kanunlarında ancak amaçla
orantılı olarak özel hayata, haberleşme hürriyetine ve mahremiyet hakkına saygı
çerçevesinde bir takım yetkiler verilmiş olmasına rağmen 4054 sayılı Kanun’da Rekabet
Kurumuna bu şekilde bir yetki verilmemiştir. Bu nedenle teşebbüslerle ilgili olarak rekabete
aykırı davranışlar nedeniyle yürütülecek soruşturmalarda Ceza Muhakemesi Hukukunda
bilgisayar kütüklerinde inceleme ve araştırma yapılabilmesine imkân sağlayan hükümlere
uygun hareket edilmesi gerekmektedir. CMK’da düzenlenen söz konusu inceleme ve
araştırmalar çok sıkı kurallara bağlanmıştır. CMK 134’üncü madde ile karşılaştırıldığında
Rekabet Kurumu’nun tam anlamıyla bir “fonksiyon gasbı” söz konusudur (Gözler, 2009, s.
307. Akyılmaz/Sezginer/Kaya, 2013, s. 384)58.
Kanun, idarenin faaliyette bulunabilmesinin hem şartı hem de sınırıdır (Özbudun, 2008,
s. 185, Gözler, 2009, s. 62). İdare; kanunla düzenlenmiş bir alanda, kanundan aldığı yetkiye
dayanarak ve kanunla çizilen sınırlar içerisinde eylem ve işlemlerini (idari fonksiyonu)
gerçekleştirebilir (Gözler, 2009, s. 62-63.; Günday, 2003, s. 41-44., Özbudun, 2008, s. 184185. Atay, 2006, s. 100-101, Kalabalık, 1997, s. 41). İdarenin kendisine ait keyfi, sınırsız,
belirsiz bir hareket alanından bahsedilemez. Kamu kurumlarının görev ve yetkilerinin sınırları
açıkça ilgili kanunlarda belirlenmiştir. İdare Hukukunda "yetki", idareye Anayasa ve yasalarla
tanınmış olan karar alma gücünü ifade eder ve idari işlemlerin en temel öğesini oluşturur
(Atay, 2006, s. 372; Akyılmaz/Sezginer/Kaya, 2013, s. 379, Akyılmaz, 2000, s. 102, Gözler,
2009, s. 291., Yıldırım-Sözlük, 2006, s. 572.; Günday, 2003, s. 124. Özay, 2004, s. 481482)59. Yetki hükümlerinin sınır ve çerçevesinin yasayla açıkça çizilmesi gerekir ve genişletici
yoruma tabi tutulamaz. Anayasanın 6’ncı maddesindeki, kimsenin kaynağını Anayasadan
almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağı kuralı ve 123’üncü maddesindeki “idarenin
kanuniliği” ilkesi gereği idare, Anayasa ve yasalarla düzenlenen görev ve yetki sahası içinde
faaliyette bulunmak zorundadır. İdarenin kanuniliği ilkesi, idarenin ve organlarının görev ve
yetkilerinin açık bir biçimde kanunla düzenlenmesini gerekli kılar60.
e- TTNET A.Ş Hakkında Verilen Yerinde
Zorlaştırılması Kararı61 ve Dijital Keşif

İncelemenin

Engellenmesi/

2013 yılında Rekabet Kurumu tarafından TTNET A.Ş hakkında yürütülen bir
soruşturmada verilen karar elektronik delil ve belge elde edilmesi ve dijital keşif konusunda
ülkemizde yeni bir süreç başlatmıştır. Yerinde inceleme yapmak amacıyla, 28.05.2013
tarihinde şirketin İstanbul adresindeki binasına gidilmiş, teşebbüs çalışanı olan Can Emre
Özdemir’in62 bilgisayarında gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında ilgili Raportör
tarafından bilgisayar ortamında oluşturulan bir klasör incelenmiş, sözkonu klasör ilk
açıldığında içinde çok sayıda word dokümanı bulunduğu, ancak daha sonra, inceleme
devam ederken klasör içinde sadece o an itibariyle açık durumda olan dört word
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dokümanının kaldığı tespit edilmiş, TTNET’in bilgi işlem faaliyetlerinden sorumlu altyapı
operasyon birimi ile iletişime geçilmiş, bu birim tarafından ilgili klasörün içindeki dosyaların 13
saat ve 5 saat önceki hallerini gösteren belgeler sunulmuştur. TTNET; ortak alanda bulunan
ve birden fazla kişinin erişiminin mümkün olduğu dokümanların üzerinde çalışma yapılmak
üzere bir sorumlu tarafından kendi bilgisayarına taşındığı ve bahsi geçen belgelerin kısa
sürede Altyapı Operasyon Birimi’nden temin edilen belgelerden bağımsız olarak ve Rekabet
Uzmanı tarafından üzerinde çalışılan belgelerin tamamen aynıları olacak şekilde ayrıca
Uzmanların dikkatlerine sunulduğunu belirtmiştir63.
Kurul kararında; “her ne kadar teşebbüs yetkililerince Raportör tarafından üzerinde
çalışılan belgelerin tamamen aynılarının kısa sürede sunulduğu şeklinde bir açıklama yapılsa
da, incelenen bilgisayar kullanıcısı tarafından üzerinde en son 09.09.2012 tarihinde
kaydedilecek şekilde değişiklik yapılan ve bir önceki yıla ait olan toplam 32 adet belgenin
okunabilmesinin ardından kopyalanmak yerine, niçin topluca silindiği hususunda bir açıklama
yapılmadığı ve ayrıca sunulan belgeler silindikten sonra tekrar Raportörlere ulaşıncaya kadar
üzerlerinde “herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitinin de mümkün olmadığı”
gerekçesi ile TTNET’in savunmalarına itibar edilmemiştir (Can, 2012, s. 49)64.
Rekabet Kurulu; ön araştırma sırasında 28.05.2013 tarihinde yerinde inceleme
yapılmak istenen TTNET A.Ş. tarafından bazı bilgi ve belgelerin saklanması/ortadan
kaldırılması suretiyle yerinde incelemenin engellendiği gerekçesi ile TTNET A.Ş.’ye 4054
sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrası (d) bendi uyarınca 2012 mali yılı sonunda
oluşan gayri safi gelirinin binde beşi oranında olmak üzere 15.512.258,87 TL idari para
cezası verilmesine oyçokluğu ile karar vermiştir. Yerinde incelemenin engellenmesi ve
zorlaştırılması gerekçe gösterilerek bu kadar büyük miktarda bir para cezasına karar
verilmesi ile ilgili olarak Kurum’un benzer ihlallerle ilgili tesis ettiği para cezaları arasında bir
karşılaştırma yapılmasında fayda vardır. Reysaş kararında65; Kurum uzmanlarını kimi
bakanların da ismini vererek ve üstelik silahla tehdit eden ve yerinde incelemeye engel olan
teşebbüs yetkilisinin eylemleri ile ilgili olarak tamamen konjonktürel gerekçelerle 11.200 TL’lik
maktu para cezası uygulayan Kurul, TTNET kararında (yetkili mahkeme kararı olmamasına
rağmen) bilgisayarlarda yer alan ancak silinen veriler (üstelik daha sonra silinen veriler geri
döndürülmesine rağmen) nedeniyle 15.512.258, 87 TL nispi para cezası uygulamıştır.
Bir diğer önemli nokta orantılılık/ölçülülük ilkesi bağlamındadır. TTNET A.Ş yetkilileri
tarafından yapılan fiillerin hukuki sonucu ile teşebbüse verilen ceza arasında tam anlamıyla
bir oransızlık/ölçüsüzlük söz konusudur (Kaya, 2011, s. 155, Sancaktar, 2012, s. 104,
Akyılmaz, 2000, s. 186, Oğurlu, 2002, s. 21, Özay, 2004, s. 743, Karahanoğulları, 2012,
s. 315)66. Teşebbüs tarafından ihlal edildiği iddia edilen fiillerin, rekabete aykırı işlemlerin
ispatı açısından gerekli/önemli olup olmadığı, neticeye ne şekilde tesir ettiği tartışılmaksızın
(personelin bir anlık panikleme veya acil ve düşüncesizce hareket etmesinden kaynaklanan
eylemler nedeniyle) doğrudan cezalandırma yolu tercih edilmiştir67.
Kanaatimce bu aşamada TTNET AŞ tarafından yapılacak savunmalarda üzerinde
durulması gereken ilk konu; Kurum uzmanının, TTNET AŞ bilgisayar sistemleri üzerinde
arama/el koyma işlemi yapabilmek için yetkili mahkemeden bir karar alıp almadığının
sorgulanması olmalıdır. Rekabet Kurumu Başkanının yerinde inceleme yetkilendirme yazısı,
Anayasa ve CMK’da belirlenen usullerle karşılaştırıldığında kanaatimce oldukça tartışmalı bir
yetki çerçevesi belirlemektedir. BDDK ve SPK ile ilgili yasal düzenlemelerde olduğu gibi 4054
sayılı Kanun’da açıkça Kurum uzmanlarına yönelik bir yetkilendirme yapılmamış olmasına
rağmen Kanun’un 14 ve 15’inci maddelerindeki genel yetkilerden hareket edilerek elektronik
verilere el konulması uygulaması tartışmalı bir hukuki yapıya sahip olup kanaatimce açık bir
kanuni yetkilendirmeye dayanmayan söz konusu işlemlerin (soruşturma ve para cezası
tesisi) “yok hükmünde” olduğu da savunulabilir. (Akyılmaz, 2000, s. 106. Özay, 2004, s. 486.
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Akyılmaz/Sezginer/Kaya, 2013, s. 386. Yıldırım-Sözlük, 2006, s. 575, Şahbaz, 1994, s. 28,
Erkut, 1988, s. 75., Çağlayan, 2000, s. 49)68.
f- Delillerin Değerlendirilmesi
Uygulamaları

Bakımından

Rekabet

Kurumunun

Çelişkili

Rekabet kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda, verilen kararlara dayanak teşkil
eden delil türleri bakımından delillerin elde edilmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak
uygulamada da çelişkili bir durumun varlığını söylemek mümkündür. Rekabet Kurulu
kararlarında pek çok delile dayanılmaktadır. Sayın Can tarafından yazılan uzmanlık tezinde
sıralandığı üzere (Can, 2012, s. 67-68)69; imzalı/imzasız/noter onaylı anlaşma metinleri,
toplantı tutanakları/notları, el ilanları, resmi makamlara gönderilen yazılar, ajanda notları, el
yazısı notları, takvimlik, harita, faks, ihale şartnameleri, ana sözleşmeler, ses, görüntü
kayıtları, sanık/tanık ifadeleri, fiyat listeleri, mektup, iç yazışma, elektronik posta, internet
sohbet çıktıları, CD sunumları vb. farklı çeşit ve nitelikte belgeler delil olarak
kullanılabilmektedir.
Tüm bu deliller elde edilme yöntemi ve değerlendirilmesi bakımından CMK’ya tabi
olmasına rağmen Kurum çelişkili bir değerlendirme yöntemi izlemektedir. Örneğin Kurul bazı
kararlarında; telefonlarının, MSN görüşmelerinin ve fakslarının takip edilmesi, kayda
alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi hakkında karar veren “yetkili mahkeme
tarafından elde edilen delilleri” soruşturma raporunda kullanırken 70, bazı kararlarında yetkili
mahkeme izni olup olmadığına hiç bakmaksızın izinsiz/yasadışı ses kayıtlarını delil olarak
kabul edebilmektedir71. Delillerin elde edilmesi yönteminin hukukiliği Rekabet Kurulu için çok
önemli bir kriter olarak kabul edilmemektedir. Kurul bazen, savcılık aşamasında toplanan
delillerin kendi yürütmüş olduğu soruşturmalarda kullanılmasının haklılığını belirtirken;
“Savcılık soruşturması kapsamında usulüne uygun bir şekilde toplanan delillerin Rekabet
Kurulu’nun yürüttüğü soruşturmada kullanılmasında hukuken herhangi bir sakınca
bulunmamaktadır” ifadesini kullanmaktadır. Kurul böylece delillerin usulüne uygun
toplanması hususuna vurgu yaparak bu nitelikteki delilleri kendi soruşturmasında da delil
olarak kabul edebileceği iddiasını haklı çıkarmaya çalışmaktadır72. Konu, Kurul uzmanları
tarafından el konulan elektronik yazışma ve e-maillere geldiğinde Kurul, CMK 134’ üncü
maddesinde düzenlenen rejimden ayrılmakta ve bu delillerin hukuka uygun elde edilip
edilmediğini sorgulamadan doğrudan soruşturma konusu ile ilgili olarak değerlendirmeye
almaktadır. CMK incelendiğinde delillerin elde edilmesi bakımından (adil bir yargılamanın
gereği olarak) çok sıkı usuli kuralların öngörüldüğü görülmektedir.
g- Rekabet Kurulunun Temel Felsefi Yanılgısı: Özgürlükleri Dar-Yetkileri ve
Yasakları Geniş Yorumlamak
Rekabet Kurulunun yukarıda ayrıntıları ile verilen ve bizce Anayasa’ya, Kanunlara ve
temel insan hakları normlarına aykırı delil elde etme yönetiminin arkasında, hukuk
normlarının yorumlanmasındaki temel felsefi yanlışlık yer almaktadır. Yukarıdaki başlıklarda
incelendiği üzere BDDK, SPK gibi bazı kurumların kuruluş kanunlarında ayrıca ve açıkça
elektronik delillere el konulabileceği veya bu belgelerin söz konusu kurumlara teslim edilmesi
gerektiğine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanında AİHS, Anayasa ve temel ceza
normları kişilerin (haberleşme hürriyetinin korunması ve aile ve özel hayatın, kişisel verilerin
korunması çerçevesinde) bilgisayar sistemlerine girilmesi, elektronik delil ve belgelere el
konulması konusunda açıkça usuli hükümler içermektedir. Buna karşılık 4054 sayılı Kanunun
hiçbir yerinde kişilerin bilişim sistemlerine girme, delil ve belgelere el koyma konusunda
açıkça bir yetkilendirme yapılmamaktadır. Pek çok yargı kararında ve doktrinde üzerinde
mutabık kalındığı üzere özgürlüklere müdahale dar yorumlanmalıdır. Özgürlüklere müdahale
niteliği taşıyan ve açıkça düzenleme altına alınmamış bir sınırlayıcı uygulama, kıyas veya
yorum yapılarak genişletilemez. Özgürlüklere müdahale söz konusu olduğunda hukuk
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normlarının geniş yorumlanması veya kıyas yoluyla yetkilerin ve müdahale yöntemlerinin
genişletilmesi mümkün değildir.
Gözler (2012)’e göre; anayasal organların yetkisiz olması asıl, yetkili olmaları ise
istisnadır. Bu nedenle bir organın hangi yetkilere sahip olduğunun açıkça sayılması gerekir.
Bu çerçevede yetkiler dar, hürriyetler ise geniş yoruma tabidir. Zira aslolan hürriyettir,
sınırlama ise istisnadır. Bunun doğal sonucu olarak da kendiliğinden bir yasaklamanın olması
söz konusu olamaz. Yasaklamanın açıkça konulması, yasayla düzenlenmesi gerekir. Bir
organın sayılmış yetkileri de dar olarak yorumlanır. Sayılan yetkiler dışında geriye kalan tüm
yetkiler ise geniş yoruma tabidir (Gözler, 2012, s. 2). Temel hak ve özgürlükleri sınırlayan
kurallar istisna hükmüdür ve dar yorumlanmalıdır (Yongalık, 2011, s. 10).
Yine Gözler (2012)’e göre; bir anayasal organa verilen bir yetkinin belirli bir şeyi içerip
içermediği (örneğin elektronik yazışmalara el koyma yetkisi) konusunda tereddüt ortaya
çıkıyorsa, o yetkinin o şeyi içermediği kabul edilir. Çünkü, anayasa hukukunda anayasal
organların yetkisiz olması asıl, yetkili olmaları ise istisna olduğuna göre, istisnalar yorum
yoluyla genişletilemez. Bu husus yetkiler dar yorumlanır veya tereddüt hâlinde yetki lehine
karine yoktur özdeyişleriyle ifade edilir (Gözler, 2012, s. 49).
Kişilerin hak ve hürriyet sahibi olmaları için, kişilere bu hak ve hürriyetlerin devlet
tarafından verilmesine veya tanınmasına gerek yoktur. Kişiler kendiliğinden bu hak ve
hürriyetlere sahiptir. Dolayısıyla kişilerin hür olması asıl, hürriyetlerinin devlet tarafından
sınırlanması ise istisnadır. Sınırlama istisna olduğuna göre, bu sınırlamanın ayrıca ve açıkça
yapılması gerekir. Ayrıca ve açıkça sınırlandırılmamış ise bir hürriyet sınırsızdır. Hürriyetler
zımnî olarak sınırlanamaz. Hürriyet, asıl sınırlama istisna olduğuna göre hürriyetin geniş,
sınırlamaların ise dar yoruma tâbi tutulması gerekir (Gözler, 2012, s. 57).
Yukarıda hukuk normlarının yorumlanması konusundaki açıklamalar yanında bu
bölümde; “mukayese yapılan anayasal normlar arasında” bir hiyerarşi olup olmadığı
hususunun da incelenmesi gerekmektedir. Makale konusunu oluşturan Anayasa’nın 167’nci
maddesi ile 20’nci ve 22’nci maddelerindeki düzenlemelerle temel hak ve özgürlükler
arasında bir hiyerarşi, öncelik-sonralık, astlık-üstlük ilişkisi bulunmamaktadır73. Bu çerçevede
kartelin önlenmesi görevi nasıl 167’nci maddede anayasal bir görev olarak devlete
yüklenmişse haberleşme hürriyetinin korunması, adil yargılanma, hukuka aykırı kanıtların
değerlendirmeye alınmaması gibi hususlar da anayasal birer hüküm olarak anayasal bazda
düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır ki bu hükümler de eşit değer ve koruma altında
bulunmaktadır.
Hatta şu husus da açıkça söylenebilir ki doktrinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
anayasaüstü değerde olduğu savunulmaktadır (Gölcüklü/Gözübüyük, 1996, s. 20, Gözler,
1999, s. 199-210). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı maddesinde güvence altına
alınan “Adil Yargılanma Hakkı” ile 8’inci maddesinde74 güvence altına alınan; “Özel ve Aile
Hayatına Saygı Hakkı” çerçevesinde düşünüldüğünde söz konusu uluslararası sözleşmede
güvence altına alınmayan (tekel ve kartele karşı korunma) bir hak karşısında kişilerin
birbirleri ile yazışmaları ve haberleşmelerine ilişkin güvencelerin daha ön planda olduğu
savunulabilir. Hatta AİHS’nin 8’inci maddesi de kişilerin haberleşmelerinin mahremiyetine
ilişkin sınırlamanın ancak “yasayla öngörülmüş olması halinde” mümkün olabileceğini açıkça
hüküm altına almaktadır.
Bütün bu açıklamalar çerçevesinde Rekabet Kurulunun, Anayasanın 167’nci
maddesindeki görevlendirmeden yola çıkarak kendisine belirlediği misyon çerçevesinde
AİHS ile Anayasa’nın 20 ve 22’nci maddelerini görmezlikten gelir bir tarzda yürüttüğü
uygulamaların haklı ve hukuki bir altyapısının bulunmadığı düşünülmektedir.
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VII-

Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Elektronik Yazışmaların Delil
Değeri

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun75 “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında Ve
Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma” başlığını taşıyan 134. maddesine göre; “Bir
suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması
halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar
verilir. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden
dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün
yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade
edilir. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün
verilerin yedeklemesi yapılır. İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye
veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. Bilgisayar veya
bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının
kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve
ilgililer tarafından imza altına alınır.”
Yedekleme ve istenilmesi durumunda bir örneğinin şüpheliye veya vekiline verilmesi
hususu; delil güvenliği için zorunlu bir uygulamadır. Çünkü orijinal veri kaynağı üzerinde
yapılacak herhangi bir işlem, delile zarar verebileceği gibi, verilere sonradan ekleme veya
çıkarma yapıldı, şeklinde delil güvenilirliğini zaafa uğratacak itirazlara yol açabilecektir.
Dolaysısıyla, dijital deliller üzerindeki bütün incelemeler elde edilecek bu yedek kopyalar
üzerinden yapılması gerekmektedir. (Demirkaya, 2009, s. 70).
Rekabet hukuku uygulamalarında delillerin değerlendirilmesi hususunda CMK’da
delillerin elde edilmesine yönelik mevzuat hükümlerinin uygulanması bakımından ikircikli bir
yapının kabul edildiğini söylemek mümkündür. Zira “İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda
Alınması” başlıklı 135’inci madde ile “Teknik Araçlarla İzleme” başlıklı 140’ıncı maddesinde
belirtilen yetkilere Rekabet Kurumu’nun sahip olmadığı kabul edilip kolluk kuvvetlerince
kullanılan yetki çerçevesinde Kurula gönderilen delillere dayanılarak soruşturmalarda karar
tesisi yoluna gidilirken (Kekevi, 2008, s. 127)76, 4054 sayılı Kanun’da açıkça
düzenlenmemesine ve Kurul uzmanlarının da bu yönde bir yetkileri bulunmamasına rağmen
CMK’nın 134’üncü maddesinde düzenlenen “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve
Kütüklerinde Arama Kopyalama ve Elkoyma” yetkilerinin doğrudan kullanılıp delil elde
edilmesinin hukuki dayanağı bulunduğunu savunmak oldukça zordur. Yukarıda tam metni
verilen kanuni hükümlerden de anlaşılacağı üzere Kurumun CMK 135 ve 140’ıncı
maddelerde öngörülen hususlarda yetkisi olmadığı gibi CMK 134 çerçevesinde de bir
yetkisinin olmadığı görülmektedir. İlerde ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere söz konusu
uygulama açıkça bir idari organın, yargılama makamlarına ait bir yetkiyi kullanması şeklinde
ortaya çıkan ve “fonksiyon gaspı” olarak nitelendirilebilecek bir uygulama niteliğindedir.
Yargıtay 2011 yılında vermiş olduğu bir kararda hangi hallerde CMK’ da öngörülen delil
elde etme sisteminin uygulanamayabileceğini hüküm altına almıştır. Söz konusu karar göre;
“Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme
olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma olanağının olmadığı, ani gelişen
durumlarla sınırlı olması koşuluyla başkalarıyla yapılan telefon görüşmelerinin kayıt altına
alınmasının hukuka uygun olacağının, aksi halde ilgili kişinin yetkili makamlara başvurma
olanağı doğduktan sonraki aşamalardaki kayıtlarının ise hukuka aykırı yollarla elde edilmiş
olduğunun kabulü gerekir77. Ancak bu karar da her halükarda Rekabet Kurumunu, elektronik
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delil elde edilmesinde usulüne uygun olarak yetkili makamlara (yargılama makamlarına)
başvurma ve izin alma yükümlülüğünden kurtarmamaktadır.
VIII- Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve
elkoyma işlemleri ile ilgili olarak bir diğer düzenleme Adli ve Önleme Aramaları
Yönetmeliğinde78 yer almaktadır. Yönetmelikte “Kolluk” olarak kabul edilen Jandarma, polis,
sahil güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerinin Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında
ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma işlemleri hakkında düzenlemeye yer
verilmektedir. Yönetmeliğin 17’nci maddesine göre;
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının
bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar
ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim
tarafından karar verilir. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması hâlinde
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere
elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, elkonulan
cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi
sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağları ve diğer
uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir donanımları hakkında da uygulanır. İstemesi hâlinde,
bu yedekten elektronik ortamda bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu
husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine
elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir.
Kopyası alınan verilerin mahiyeti hakkında tutanak tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza
altına alınır. Bu tutanağın bir sureti de ilgiliye verilir.
Anlaşılacağı üzere ülkemizde jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza
görevlilerinin dijital delil elde etme yöntemi açıkça belirlenmiş olup söz konusu kolluk birimleri
tarafından yapılacak arama ve el koymalarda hakim kararı zorunlu bir unsurdur. Rekabet
soruşturmasını yürüten uzmanlar ise herhangi bir hakim kararına ihtiyaç duymaksızın
jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerinin tabi olduğu usulden
ayrılarak fiilen dijital delil elde etmektedirler. Terör, cinayet, uyuşturucu ticareti, insan
kaçakçılığı gibi küresel ölçekte mücadele edilen suçların takibinde dahi ilgili kolluk görevlileri
ancak belli usuli kurallardan hareketle dijital delil ve belge elde edebilirken Rekabet Kurulu
uzmanlarının hiçbir hakim kararına ihtiyaç duymaksızın kişilerin bilgisayar sistemlerine
serbestçe girebilmeleri hayretle karşılanabilecek bir tenakuza işaret etmektedir.
IX-

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Elektronik Yazışmaların Delil
Değeri

Rekabet Hukukunda, Kanun’dan kaynaklanan ve delil yükü, delil türleri ile delil
standardı konusunda çelişkili gibi görünen bir durum mevcuttur. Zira Rekabet Kurumunun
tabi olduğu delil rejimi ile haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerin tabi olduğu delil
rejimi arasında farklılık bulunmaktadır. Kurumun yürüttüğü soruşturmalar ve idari yaptırımlar
bakımından ceza hukukunda uygulanan ispat standardı ve Ceza Muhakeme Hukuku delil
rejimi kabul edilmesine rağmen (Can, s. 50) Kanun’un 47’nci maddesinde yer alan hüküm
gereğince teşebbüslerin sözlü savunma toplantılarında tabi oldukları delil rejimi Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’na79 tabi tutulmuştur. Madde hükmüne göre; ““Sözlü savunmada ilgili
taraflar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İkinci Babının Sekizinci Faslında düzenlenen
her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler”.
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Bu durumun ortaya çıkardığı adaletsizlik ve eşitsizlik ise şu şekilde açıklanabilir. Kurum
bir yandan kendi yaptığı soruşturmalarda, hiçbir yetkiye dayanmaksızın el koyduğu elektronik
postaları kesin delil kabul edip idari para cezalarını da bu delillerden yola çıkarak tesis
ederken diğer taraftan bu delilleri çürütmek için savunma yapan teşebbüslerin sunduğu
elektronik postalar ise 6100 sayılı Kanun’da yer alan tanımdan dolayı ancak yazılı delil
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Zira Göksu’nun da işaret ettiği gibi HMK sisteminde
“elektronik belgeler” delil başlangıcı olarak kabul edilebilir nitelikte olup (Göksu, 2011, s. 53),
elektronik imza ile tevsik edilmemiş elektronik belgeler HMK sisteminde kanunun amir hükmü
gereği ancak yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilebilmektedir.
Mülga 1086 sayılı HUMK’un 292.maddesinde yazılı delil başlangıcı düzenlenmiştir.
Madde hükmüne göre; “Senetle ispatı lazımgelen hususlarda tahriri bir mukaddimei beyyine
mevcut olursa şahit istimaı caizdir. Mukaddimei beyyine müddeabihin tamamen sübutuna
kafi olmamakla beraber bunun vukuuna delalet eden ve aleyhine ibraz edilmiş olan taraf
canibinden verilen evrak ve vesaiktir”.
HUMK sistemine göre delil başlangıcı olabilmenin şartı; “tahriri-yazılı” olmadır. Diğer
unsurları ise karşı taraftan sadır olma ve gerçeğe yakınlık unsurlarıdır. Yani yazılı delil
başlangıcı; müddeabihin tamamen sübutuna kafi olmamakla birlikte vukuuna delalet etme,
aleyhine ibraz edilmiş olan taraf canibinden verilmiş olma ve tahriri olma ile ifade edilmiş ve
söz konusu araçların “evrak veya vesaikler” olabileceği düzenlenmiştir (Göksu, 2011, s. 58).
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 202’nci maddesinde ise delil başlangıcı
olabilmenin şartı olarak “yazılı olma” değil “belge olma” şartı düzenlenmiştir. Kanunda yazılı
olma şartı kaldırılıp belge olarak sayılan ispata yönelik her türlü aracın delil başlangıcı
olabileceği düzenlendiğinden “verilmiş olma” nın yanı sıra faks ve elektronik yazışmalar gibi
belgeleri de kapsayacak şekilde “gönderilmiş olma” durumu da kanuna eklenmiştir (Göksu,
2011, s. 59).
6100 sayılı Kanunun “Belge” başlığını taşıyan 199’uncu maddesine göre uyuşmazlık
konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf,
film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi
taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir. Aynı Kanunun “Delil başlangıcı” başlığını taşıyan
202’nci maddesine göre ise; delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına
yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı
ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.
Anlaşılacağı üzere Kurumun tabi olduğu CMK sistemi ve delil rejimi bakımından
elektronik postalara kesin delil değeri verilerek idari para cezası tesis edilirken Kuruma karşı
savunma yapan teşebbüsler HMK sistemi ve delil rejimine tabi tutulmakta, karşı delil olarak
sundukları elektronik postalar yazılı delil başlangıcı değerine dahi sahip olamamaktadır
(Erturgut, 2004, s. 37-38)80.
4054 sayılı Kanun’un “İspat Yükü” başlığını taşıyan 59’uncu maddesinin son
cümlesinde; “Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille
ispatlanabilir” hükmü getirilerek rekabet soruşturmalarında çok geniş bir delil serbestisi ilkesi
benimsenmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere Kanun’un 47’nci maddesinde yer alan hüküm
gereğince teşebbüslerin sözlü savunma toplantılarında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi
bir delil sistemi ile savunma yapma imkânına sahipken Kanun’un 59’uncu maddesinin son
cümlesi uyarınca rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille
ispatlanabilmektedir. Bu adil olmayan delil değerlendirme dengesizliği karşısında
soruşturmaya tabi tutulan kişilere temel hak ve özgürlükler çerçevesinde güvencelerin
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sunulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Medeni Usul Hukukunda hukuka
aykırı yollardan elde edilen delillerin “delil değerine sahip olamayacağı” hemen hemen tüm
otoriteler tarafından kabul edilmektedir (Kuru/Arslan/Yılmaz, 2011, s. 369, Tanrıver, 2006, s.
123, Pekcanıtez, 2000, s, 322-323., Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 2010, s. 465-466.; Akil,
2012, s. 1247 vd.). Teşebbüsler savunma haklarının kullanılmasında ancak “hukuka uygun
yollardan elde edilen delillerle” savunma yapma imkânına sahipken soruşturma yürüten Kurul
serbest delil elde etme yöntemi ile, Anayasa ve Kanunlarda güvence altına alınan temel hak
ve özgürlüklerle bağlı olmaksızın delil toplayabilmekte ve cezai müeyyideler
uygulayabilmektedir. Hiçbir mahkeme kararına dayanmaksızın sadece Kurul Başkanının
görevlendirme yazısı ile teşebbüs çalışanlarının elektronik yazışmalarına el konulabilmesi
bunun en önemli göstergelerindendir
Hatta Budak’ın belirttiği üzere; HMK’da düzenlenen gerek “yemin” delili ve gerekse
“senetle ispat zorunluluğu” na ilişkin hükümlerin de Kurul soruşturmalarında uygulanabilmesi
mümkün değildir (Budak, 2004, s. 148). Nitekim Yılmaz da 4054 sayılı Kanun’da HMK’ya
yapılan atfın ancak “rekabet hukukuna uyduğu oranda, kıyasen” şeklinde anlaşılması
gerektiğini belirtmektedir. (Yılmaz, 1999, s. 102, Budak, 2004, s. 149).
Savcılık soruşturmaları ile Kurul kararlarından örnekler verildiği üzere bazı
soruşturmalarda Kurul; Emniyet ve Savcılık makamları ile paralel soruşturmalar
yürütebilmekte, savcılık dosyalarında yer alan bilgi ve belgelerden hareket ederek rekabete
aykırı filler konusunda kendisi bizzat soruşturmalar yürütebilmektedir. Savcılık makamları
tarafından yürütülen hazırlık soruşturmalarında CMK hükümlerine uygun olarak elde edilen
delil ve belgeler (yasal telefon dinleme kayıtları gibi) rekabet soruşturmalarında da temel delil
ve belgeler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede gerek AİHM’nin bağımsız idari otoriteleri
maddi anlamda mahkeme olarak nitelendirmesi, gerek Yüksek Mahkemenin delil standardı,
adil yargılanma ve özel hayatın gizliliği konusunda vermiş olduğu emsal kararlar hem insan
hakları hukukunun hem de ceza hukukunun temel ilke ve kuralları çerçevesinde Kurul’un
soruşturma yürütme zorunluluğunu zorunlu olarak doğurmaktadır.
X- BDDK Meslek Personelinin Bankacılık Kanununda Düzenlenen Yerinde
Denetim ve Gözetim Yetkisi ile Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi
Rekabet Kurumu meslek personelinin yerinde inceleme yetkisine benzer
yetkilendirmeler BDDK meslek personeline de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda81
tanınmaktadır. İlgili Kanun’un “Yerinde denetim ve gözetim” başlığını taşıyan 95’inci
maddesine göre; “Kurum, bankalardan, bunların bağlı ortaklıklarından, nitelikli paya sahip
oldukları ortaklıklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, şubeleri ile temsilciliklerinden,
destek hizmeti kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile
ilgili görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunların vergiyle ilgili kayıtları dahil
olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de
istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm
bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan
meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda
oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin
mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara
erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme
için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.”
Aynı Kanun’un “Bilgi ve belge isteme” başlığını taşıyan 96.maddesine göre; “Bu
Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşlar ile ortakları,
bunların bağlı ortaklıkları, nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği
ortaklıkları, şubeleri ile temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti
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kuruluşları gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi
Kurumun talebi üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları ile
gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar
doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler
saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate
alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından bu Kanun kapsamında verilen görevler ile
sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, sürekli veya
münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve incelemeye hazır
bulundurmaya, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak ilgili personele
açmaya, verilerin güvenliğini sağlamaya ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü
defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm,
manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları
okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye ve
işletmeye mecburdurlar. Bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun
belirleyeceği süre içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı
göstermekle yükümlüdürler.
Yukarıda açıklandığı üzere Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddelerinde BDDK meslek
personeline, denetim yapılan teşebbüslerin bilgi işlem sistemlerine giriş yapmaları yönünde
açıkça bir yetki verilmektedir. Bu yetkinin meslek personeline kanun düzeyinde verildiğinin de
özellikle altının çizilmesi gerekmektedir. Zira aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; gerek Anayasa ve gerekse İnsan Hakları
Sözleşmesi’nde haberleşme hürriyetinin, özel hayatın ve aile hayatının ne şekilde
sınırlandırılabileceği hususu düzenlenirken bu sınırlamanın mutlaka “kanun” ile açıkça
düzenlenen alanlarda söz konusu olabileceği, “kanunla yetki verilmiş merciin yazılı izni
üzerine” bu temel hak ve özgürlüklere müdahale edilebileceği belirtilmektedir. Kaldı ki zaten
denetime tabi tutulan teşebbüsler; “denetim amaçlarına uygun olarak” bilişim sistemini
açmakla yükümlü tutulmaktadırlar.
Aynı şekilde ilgili Kanun’da; “Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır
sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına
ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla” bilgi ve belge vermek yükümlülüğü altında
bulundurulmaktadır.
XI- Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personelinin Denetim Yetkisi
Rekabet Kurumu meslek personelinin yerinde inceleme yetkisine benzer
yetkilendirmelerin yapıldığı bir diğer Kanun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’dur 82. İlgili
Kanun’un “Denetim faaliyeti ve denetim yetkilileri” başlığını taşıyan 88’nci maddesine göre;
Bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her
türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimine meslek personeli yetkilidir. Bu
yetki, Kurul Başkanı tarafından görevlendirilen meslek personeli tarafından kullanılır. Kurul,
denetim faaliyetlerine ilişkin önemlilik ve öncelik ilkeleri ile risk değerlendirmelerinde dikkate
alınacak ölçütleri ve uygulama esaslarını belirler. Denetim faaliyeti, önemlilik ve öncelik
ilkeleri ile risk değerlendirmeleri kapsamında Kurul Başkanı tarafından oluşturulacak program
uyarınca yürütülür. Kurul Başkanı, oluşturulan program dışında incelenmesini gerekli
gördüğü hususlarda program dışı denetim yaptırabilir.
Kanun’un “Denetim faaliyetinin icrası” başlığını taşıyan 89.maddesine göre; “Denetim,
bu Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluş ile ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerin bu
Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili faaliyet ve
işlemlerini kapsar. Denetimle görevlendirilen personel, ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bu
Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili görecekleri bilgi
ve belgeleri istemeye, bunların vergi ile ilgili kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter ve
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belgeleri ile elektronik ortamda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaları,
bilgi sistemlerini incelemeye, bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini
almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli
tutanakları düzenlemeye yetkilidir. İlgililer, denetim ile görevlendirilenlerin birinci fıkrada
sayılan isteklerini yerine getirmekle ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler. İmzadan
imtina edilmesi hâlinde bunun sebepleri tutanakta açıkça belirtilir. Kurul Başkanının talepte
bulunması ve sulh ceza hâkiminin kararı üzerine gerekli yerlerde kolluk yardımı ile arama
yapılabilir. Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler ve belgeler ayrıntılı
bir tutanakla tespit olunur ve yerinde incelemenin mümkün olmadığı hâllerde, muhafaza
altına alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere sevk edilir”.
BDDK meslek personelinde olduğu gibi SPK meslek personeline de, denetim yapılan
teşebbüslerin bilgi işlem sistemlerine giriş yapmaları yönünde kanunla açıkça bir yetki
verilmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; gerek Anayasa ve gerekse İnsan
Hakları Sözleşmesinde haberleşme hürriyetinin, özel hayatın ve aile hayatının ne şekilde
sınırlandırılabileceği hususu düzenlenirken bu sınırlamanın mutlaka “kanun” ile açıkça
düzenlenen alanlarda söz konusu olabileceği, “kanunla yetki verilmiş merciin yazılı izni
üzerine” bu temel hak ve özgürlüklere müdahale edilebileceği belirtilmektedir.
XII-

Avrupa Birliğindeki Gelişmeler

Delil ve belgelerin elde edilmesi yöntemi ve bu delil ve belgelerin soruşturmada
kullanılması ile ilgili olarak son yıllarda yaşanan iki önemli gelişmeye (Fransız Yüksek
Mahkemesi kararı ve Avrupa Komisyonu değişiklikleri) değinilmesi yerinde olacaktır. Usulüne
uygun olarak elde edilmeyen iletişim verilerin rekabet soruşturmalarında delil olarak kullanılıp
kullanılamayacağına ilişkin önemli gelişmelerden bir tanesi Fransa’da yaşanmıştır. 7 Ocak
2011 tarihli kararında Fransız Yüksek Mahkemesi (Cour de Cassation), 29 Nisan 2009 tarihli
Paris Temyiz Mahkemesi kararını bozmuş ve kişilerin rızaları olmaksızın bilgileri dışında
yapılan telefon dinleme kayıtlarının kartel soruşturmalarında delil olarak kullanılamayacağına
karar vermiştir. Söz konusu kararda, diğer tarafın bilgisi ve rızası olmaksızın telefon
konuşmalarının kaydedilmesi ve soruşturmaya sunulması uygulamasının “haksız bir
uygulama” olduğu ve bu delillerin “geçerli delil olarak kabul edilemeyeceği” hüküm altına
alınmıştır83.
Fransa’da yaşanan olayda bir küçük yerel elektronik ürün perakendecisi, ürün
tedarikçileri ve toptancıları ile ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı bu teşebbüs temsilcileri ile
yaptığı telefon görüşmelerini, bilgileri ve rızaları olmaksızın kayıt altına almış ve daha sonra
Fransa Rekabet Otoritesi (French Competition Authority) tarafından yürütülecek
soruşturmaya temel dayanak delil olarak sunmuştur. Rekabet karşıtı uygulamalar yapmakla
suçlanan Sonny ve Philips şirketleri ise en baştan söz konusu delillerin kabul edilebilir ve adil
delil niteliğinde olmadığı yönünde savunma yapmışlardır84.
5 Aralık 2005 tarihli kararla, Fransız Rekabet Kurulu gizli kayıtların geçerli delil olarak
kabul edilebileceği yönünde karar vermiştir. Teşebbüslerle Fransız Rekabet Kurulu arasında
yaşanan bu hukuki tartışma Paris Temyiz Mahkemesi önüne taşınmış ve 19 Haziran 2007
tarihli kararında, Temyiz Paris Mahkemesi, Fransız Rekabet Kurulu kararını onamış böylece
gizli telefon kayıtlarının geçerli ve adil delil olarak kabul edilebilirliği hüküm altına alınmıştır.
Fransız Rekabet Kurulu, özellikle kamu ekonomisinin verimliliğinin korunması bakımından
verilen kararın haklılığı üzerinde durmuştur. Ancak Fransız Yüksek Mahkemesi Avrupa İnsan
hakları Sözleşmesinin 6’ncı maddesindeki adil yargılanma hakkı çerçevesinde haksız bir
uygulama ve geçerli olmayan delil (unfair practice and inadmissible as valid evidence)
gerekçesinden hareketle Paris Temyiz Mahkemesi kararını bozmuştur. Netice itibariyle
yasadışı yollardan elde edilen delil ve belgelerin rekabet soruşturmalarında hukuki bir delil
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olarak kabul edilemeyeceği ve aksi durumun AİHS’nin 6’ncı maddesindeki adil yargılanma
hakkının ihlali anlamına geleceği açıkça hüküm altına alınmıştır 85.
Rekabet soruşturmalarında delil ve belgelerin hukuka uygun yollardan elde edilmesi
zorunluluğuna ilişkin Fransa’da verilen bu karar yanında bir diğer önemli gelişme Avrupa
Komisyonu nezdinde yaşanmıştır. Elektronik delil ve belgelere el konulması hususunda Türk
rekabet otoritesinde makalemizde açıklanan geleneksel uygulamalar yürütülürken Avrupa
Komisyonu yerinde incelemelere ilişkin yetkilerini 18 Mart 2013 tarihinde açıkladığı
değişikliklerle revize etmiştir86. Mezkur tarihli açıklama notunda (Explanatory Note-EN),
yerinde inceleme esnasında teşebbüslerin yalnızca bilgi işlem ağlarına ilişkin genel bilgi
vermelerinin yeterli olmadığı bunun yanı sıra inceleme ekibi tarafından talep edilmesi halinde
şirket e-posta hesaplarını geçici olarak bloke etmek, bilgisayarların ağ bağlantılarını kesmek,
bilgisayarlardan sabit diskleri çıkartmak ve gerektiğinde incelemeyi gerçekleştiren uzmanlara
bilgisayarlarda yönetici düzeyinde erişim sağlamak gibi görevleri gerçekleştirecek personel
sağlamaları gerektiği ifade edilmiştir. Komisyon bilgilendirme notunda, uzmanların yukarıda
sıralanan talepleri yerine getirildikten sonra şirket içinde ilgili personelin bilgilendirilmesinden
ve durumun korunmasından tamamıyla teşebbüsün sorumlu olacağını belirtmiştir.
Komisyon Bilgilendirme Notuna göre; rekabet soruşturmacıları yürütülen denetimle ilgili
her hangi bir defter ve kaydı, üzerlerinde saklandıkları ortamdan bağımsız olarak
inceleyebilirler ve bu defterler veya kayıtlardan diledikleri formda alıntılar veya kopyalar
alabilirler. Buna, elektronik bilgilerin incelenmesi ve bu bilgilerin elektronik veya yazılı
kopyalarını almak da dahildir (EN Article 9). Soruşturmacılar teşebbüsün bilgi teknolojileri ve
depolama ortamını tarayabilirler (laptop, masa üstü, tablet, cep telefonu, CD-ROM, DVD,
USB-bellek vb.). Bu amaçla, soruşturmacılar sadece yerleşik (anahtar kelime) arama aracını
kullanmakla kalmayabilir, aynı zamanda kendi özel yazılımlarını ve/veya donanımlarını (Adli
IT araçları) kullanabilirler. Bu adli BT araçları, yüklenicinin sistemi ve verilerinin bütünlüğünü
korurken, Komisyonun verileri kopyalama, arama ve kurtarma yapmasını sağlayacaktır (EN
Article 10).
Komisyonu açıklayıcı notuna göre; teşebbüsler tam ve aktif olarak denetimle işbirliği
yapmak zorundadır. Bu işbirliği teşebbüsün temsilci ve personelinin soruşturmacılara sadece
teşebbüsün bilişim sisteminin organizasyonu amaçlı değil aynı zamanda kişisel e-posta
hesaplarının geçici engellenmesi, çalışan bilgisayarların ağdan geçici olarak ayrılması,
bilgisayarlardan hard disklerin çıkarılıp-takılması ve “yönetici erişim hakları” desteği
sağlamak gibi belirli görevlere yönelik yardımcı olmaları için de bir sorumluluk yüklemektedir.
Söz konusu soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesinde teşebbüs, soruşturma evrelerine
müdahale etmemeli ve tüm çalışanları bilgilendirmelidir ki bu da teşebbüsün
sorumluluğundadır. Soruşturmacılar, teşebbüs tarafından temin edilen her hangi bir donanım
kullanmayı talep edebilirler (hard disk, CD-ROM, DVD, USB-bellek, bağlantı kabloları,
tarayıcı, yazıcı vb.) ama teşebbüsün donanımlarını kullanmak konusunda zorunlu
tutulamazlar (EN Article 11).
İncelenecek olan teşebbüs depolama ortamı soruşturmacılar tarafından denetimin
sonuna kadar tutulabilir. Bu ekipmanlar örneğin, inceleme altındaki verilerin adli kopyalaması
tamamlandıktan sonra daha önce de iade edilebilir, Bu gibi adli kopyalama, orijinal ortamda
saklanan verinin bire bir aynı (veya kısmi bir) kopyasıdır; ve bu kopya üzerinde verilerin
incelemesinin devam etmesine imkân verir niteliktedir (EN Article 12).
İnceleme konusu evrakların seçimi denetim sırasında teşebbüs tesislerinde
tamamlanmazsa, verilerin kopyası araştırılmaya devam edilebilmesini teminen kapalı bir
zarfa konularak saklanabilecek ve söz konusu evrakların bir kopyası da teşebbüse
verilecektir. Komisyon tarafından mühürlü zarfın teşebbüse iadesi sağlanacak veya teşebbüs
mühürlü zarfın Komisyon tesislerinde açılışına davet edilecektir (EN Article 14). Teşebbüse
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soruşturmacıların kopyaladığı tüm evrakların ve verilerin birer elektronik veya basılı metin
formatında kopyası verilecektir. Teşebbüs denetim sırasında soruşturmacılar tarafından
alınan kopyalar ve alıntıların imzalı bir listesini talep etme yetkisine sahiptir (EN Article 15).
Soruşturmacıların işletme tesislerini, defterlerini veya kayıtlarını mühürlemeye karar verdiği
durumlarda, bir tutanak hazırlanacaktır. Bu mühürlerin, yine tekrar soruşturmacılar tarafından
sökülene kadar takılı olduğundan ve kırılmamış olduğundan emin olunmalıdır.
Soruşturmacılar, mühürler sökülürken ayrı bir tutanak hazırlayacak ve o aşamada mühürlerin
durumuyla ilgili kayıt tutacaklardır (EN Article 17).
Sonuç ve Öneriler
Tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevi devletin anayasal görevleri arasında yer
almakta olup bu görevi ülkemizde Rekabet Kurumu, idari usul kuralları çerçevesinde yerine
getirmeye çalışmaktadır. Karteller, sosyal refahı, tüketici refahını, iktisadi etkinliği azaltan,
mal ve ürün kalitesini engelleyen, teşebbüslerin haksız yere kamu kaynaklarının ve tüketici
gelirlerinin sömürülmesi sonucunu doğuran birlikteliklerdir. Rekabet Kurulu tarafından
yürütülen soruşturmalarda temel dayanak teşkil eden teşebbüsler arasında yapılan yazışma
içerikleri incelendiğinde ise, serbest rekabet ortamını ihlal edecek şekilde hareket edildiği
görülmektedir. Ancak bütün bu elektronik delillere rağmen konunun duygusal ve psikolojik
açıdan değil bir hukukçu gözüyle anayasal ve yasal çerçevede değerlendirilmesi
gerekmektedir. En başta yapılması gereken tespit şudur ki; gerek anayasa ve gerekse ceza
hukuku kuralları açısından kişilerin elektronik yazışmalarına ancak, ilgili yasada açıkça
öngörülmesi halinde hakim kararı ile el konulabilmektedir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun aksine 4054 sayılı yasada Kurum
uzmanlarının teşebbüslerin bilişim sistemlerindeki verilere el koymalarına izin veren açık bir
düzenleme yer almamakla birlikte Kanun’un 14’üncü maddesindeki “Bilgi İsteme” ve 15’inci
maddesindeki “Yerinde İnceleme” yetkilerinden hareketle söz konusu elektronik yazışmalara
el koyma uygulaması yürütülmektedir.
4054 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Rekabet Kurumu uzmanları tarafından
kartellerin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak kullanılan soruşturma yöntemlerinin kanunun
amacını sağlamakta yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Temel insan hakları normları ve
Anayasal düzenlemeler çerçevesinde TCK ve CMK sisteminde jandarma, polis, sahil
güvenlik ve gümrük muhafaza görevlilerine sınırlı alanlarda ve belli prosedürlerin yerine
getirilmesi şartıyla tanınan pek çok yetkinin rekabet kurulu uzmanları tarafından fiilen
kullanıldığı görülmektedir. Temel hak ve özgürlükler, bunların özlerine dokunulmaksızın
ancak kanunla sınırlanabilir ve getirilecek sınırlamanın da amaçla orantılı olması (amaç/araç
dengesi) gerekir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile
karşılaştırıldığında Kurum uzmanlarının “yerinde inceleme” yetkisinden yola çıkarak kişilerin
bilgisayar sistemlerine girmeleri ve elektronik haberleşme metinlerine el koymalarının ciddi
hukuki tartışmalar doğuracağını belirtmek gerekir.
Anayasa tarafından tekelleşme ve kartelleşmenin önlenmesi görevi çerçevesinde
Rekabet Kurumuna verilen soruşturma yöntemlerinin kanuni güvenceye bağlanması ve daha
etkin soruşturma yöntemlerinin (teknik takip, iletişimin denetlenmesi vb) kullanılabilmesinin
önünün açılması gerektiği düşünülmektedir. Şu anki mevcut düzenlemeler çerçevesinde
Rekabet Kurumu uzmanlarının hiçbir yargı organından bilişim sisteminde keşif yapılması
hususunda gerekli izinleri almadan elektronik keşif veya delil arama yöntemlerini
kullanamayacağını düşünülmektedir. Fiilen uygulanan bu yöntemlerin yasal bir dayanağa
kavuşturulması yanında belli bir inceleme/soruşturma standardının yakalanabilmesini
teminen mahkemeden alınan yasal izinler çerçevesinde ve uluslararası kılavuzlarda
belirlenen şekilde ve yöntemlerle ve ayrıca uzman bilişim personeli kullanılarak elektronik
delil arama işlemlerinin yürütülmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.
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1982 Anayasa’sında yer alan düzenlemelerle TCK ve CMK hükümleri ile bir arada
değerlendirildiğinde Rekabet Kurumu soruşturmalarında verilen nihai kararın temel dayanak
noktası olarak kabul edilen elektronik yazışmaların hukuka uygun delil niteliği taşıyıp
taşımadıkları konusunda ciddi tereddütler bulunmaktadır. 4054 sayılı Kanun’un 14. ve 15.
maddelerinin geniş yorumlanmasından hareket edilerek elektronik yazışmalara el konulması
yerine Kanun’da açıkça ve sınırları/çerçevesi belirlenmiş şekilde Kurula bu şekilde yetki
verilmesine dayanak teşkil edecek yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.
Bir kartel soruşturmasında soruşturma usulüne uygun ilkelerden hareket edilerek
(örneğin gerekli izinler alınarak) elektronik keşif yapılmasına karar verilmişse bu
incelemelerin mutlaka bilişim uzmanları tarafından yapılması zorunluluğu doğmaktadır.
Genellikle hukuk veya iktisat eğitimi almış rekabet uzmanlarından, elektronik keşif veya delil
elde etme yönünde performans beklenilmesinin hiçbir haklı yanı bulunmamaktadır. Rekabet
uzmanlarının tamamının bilişim alanında da uzman olmalarını beklemek doğru bir yaklaşım
değildir. Kaldı ki insanların elektronik ve bilişim alanındaki yetenekleri, ilgileri anlama
kabiliyetleri, eğitim düzeyleri de birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bir rekabet uzmanının
kişisel bilgi ve kabiliyeti ile kolayca bulabileceği, geri döndürebileceği, geri çağırabileceği
elektronik veriyi bir başka rekabet uzmanı tespit edemeyebilir. Rekabet Kurulu
uzmanlarından, elektronik keşifle delil aranması aşamasında aynı performansı beklemek de
doğru olmayacaktır. Bu nedenle konusunda uzman bilişim teknolojileri uzmanları vasıtasıyla
elektronik delil arama işlemlerinin yürütülmesi yanında elektronik delil tespitinde belli bir kalite
ve standardın yakalanabilmesi, herhangi bir eksik veya yanlış/hatalı inceleme/soruşturma
yapılmamasını teminen yol gösterici nitelikte bir uygulama kılavuzu yayımlanmalıdır. Kartele
taraf teşebbüslerin gizliliği esas alan profesyonel davranışları nedeniyle ancak bilişim
alanında uzman kişilerle delil araması yapılması halinde ikna edici sonuçlara varılması
mümkün olabilecektir. Hatta çoğu zamana bu şekilde gömülmüş, saklanmış, silinmiş,
şifrelenmiş delilleri bulabilmek için özel yazılımlar kullanılması dahi gerekebilmektedir.
Teşebbüsler, elektronik ortamda bazen açık ancak bazen de gizli, kriptolu, şifrelenmiş,
silinmiş şekilde verileri bulundurduklarından bu verileri ortaya çıkarabilecek eğitimi almış
nitelikli bilişim uzmanlarından rekabet soruşturmalarında yararlanılması, rekabete aykırı
eylemlerin ispatı hususunda büyük fayda sağlayacaktır (Kekevi, 2008, s. 116-117, 120)87. Bu
nedenle gelişen teknolojik yaşamla birlikte rekabet soruşturmalarında elektronik keşif
yöntemine geçilmeli, mahkemelerden alınacak yasal izinler çerçevesinde uzman bilişim
personeli kullanılarak kartel soruşturmaları yürütülmelidir. Son yıllarda Kurum’un bilişim
kökenli uzman yardımcılarını istihdam etmesi kartel soruşturmalarında elektronik keşiflerin
yürütülmesi ile bilgi ve belge elde edilmesinde oldukça önemli sonuçlar doğurabilecektir ki
Kurum’un bu şekildeki bir istihdam politikası da gelişen teknoloji göz önünde
bulundurulduğunda oldukça önem taşımaktadır.
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Dijital delil bir davada delil olarak kullanılabilir tüm dijital bilgilerdir. Dijital bilgilerin basılı kopya
çıktısı tam anlamıyla dijital delil kabul edilmese de, gelecekte dijital delil toplama uygulamak için bir
başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Dijital bilgileri ise dijital formdaki bilginin içeriğinin
(metin, çizim, fotoğraf, dosya vb) kendisi, göndericisi, zamanı, oluşturucusu, alıcısı vb. hakkındaki
her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Digital Evidence Gathering, s. 2.
Digital Evidence Gathering, Cartel Working Group, Anti-Cartel Enforcement Manual
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc627.pdf
Elektronik belge dediğimizde, elektronik ortamda sayısal olarak kodlanmış şekilde bulunan
elektronik veriler kastedilmektedir. İnternet üzerinden yapılan hukuki işlemler, e-mail yoluyla
gönderilen irade beyanları, çeşitli veri taşıyıcılarına kaydedilmiş ve irade açıklaması içeren
elektronik veriler akla gelmektedir. Erturgut, Mine-Elektronik İmza Bakımından E-Belge ve E-İmza,
Bankacılar Dergisi, Y. 2004, S.48, s. 66. Bulur, Alper-E-İspat, Ankara Barosu Dergisi, Y.2008, C.
66, S.2, s. 92. Albayrak, Hakan-Elektronik Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi.
Karteller, rakip teşebbüsler arasında fiyat tespiti, arz miktarının kısıtlanması, pazar paylaşımı,
müşteri veya bölgelerin bölüşümü, ihalelerde danışıklı hareket edilmesi veya bunların bileşimi ile
gerçekleşen düzenlemelerdir. Karteller; vatandaşın cebinden kartele taraf teşebbüslere yönelik
gelir transferine, tüketicilerin bazı mal ve hizmetlerden mahrum kalmalarına, yenilikçiliğin
azalmasına, enflasyonun artmasına, etkinliğin ortadan kalkmasına, girişimciliğin azalmasına, daha
kaliteli ürünün daha çok kişi tarafından satın alınamaması nedeniyle sosyal problemler oluşmasına,
kamu harcamalarının artmasına yönelik çok önemli olumsuzlukları söz konusudur. KekeviLisansüstü Tez Serisi, No: 15, s. 8-10.
Adli bilişim; bilgisayar ortamında üretilen dijital bilgilerin güvenli olarak bu ortamdan çıkarılması,
elde edilmesi, korunması, tanımlanması, kimliğinin doğrulanması, incelenmesi, analiz edilmesi,
yorumlanması ve bu bilgilerin dokümantasyonunun sağlanmasıdır. Tüm bu belirtilen işlemlerin
yürütülmesi; normal kullanıcılar veya bilgisayar destek personeli ile sağlanamayacak, mevzuat ve
teknik bilgiyi barındıran ve özel uzmanlık gerektiren faaliyetlerdir ki adli bilişim bu ihtiyaçların
doğmuştur. Digital Evidence Gathering, s. 2.
Rekabet Hukukunda yürütülen inceleme ve soruşturmalarda kurulacak inceleme/soruşturma
takımlarında bilgi teknolojisi ve bilişim uzmanlarından yararlanılması (information technology or
digital experts) çağımızda giderek bir zorunluluk halini almaya başlamıştır ve bu uzmanların katılımı
ile yapılacak inceleme/araştırma/soruşturmalar iyi uygulama örnekleri arasında gösterilmektedir.
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Searches Raids and Inspections, s. 8. Hukuk veya ekonomi eğitimi almış, buna karşılık adli bilişim
ve bilgi teknolojileri konusunda bir uzmanlığı bulunmayan kişilerle kartellerle mücadele edilmesi
giderek zorlaşacaktır.
Ceza yargılamasında amaç; maddi gerçekliğin aranmasıdır. Bunun sonucu olarak ceza
yargılamasında her şey delil olarak kabul edilebilir. Ancak bu kural sınırsız değildir. İnsanlık onuru
ve yasaların tanıdığı sınırlar dahilinde delil elde etme ve bunları yargılamada kullanmak esastır.
Dolayısıyla her şeye rağmen hukuk dışı yollarla delil elde etmek suretiyle maddi gerçeğin
bulunması çağdaş yargılama sistemine uymaz. Ceza yargılamasında hakim olan bu ilke bütün
usuller bakımından geçerlidir. Rekabet hukuku bakımından da hukuk dışı yollardan delil elde
edilebilmesi söz konusu olmaz. Yılmaz-Konferans, s. 101.
Can; Burcu, s. 49. AİHM, sözleşmede tanımlanan haklar çerçevesinde çok daha dar ve özel bir
değerlendirme yapmaktadır. Strazbourg Mahkemesi açısından önemli olan, hukuka aykırı delilin
değerlendirilmesinden çok genel olarak bütün soruşturma ve kovuşturma sürecinin Sözleşme’nin 6.
maddesinde korunan “adil yargılanma” hakkına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğidir. Delil elde
edilirken, örneğin, Sözleşme’nin 8. maddesinde korunan “özel hayata saygı” hakkının ihlal edilip
edilmediği ayrıca denetlenmekte ve ihlal kararları da verilebilmektedir. Nitekim 12 Mayıs 2000
tarihli Khan-Birleşik Krallık davasında Mahkeme, başvurucunun gizlice sesinin kaydedilmesini 8’inci
maddenin ihlali olarak kabul ederken, 6’ıncı maddede korunan adil yargılanma hakkı bakımından
bir ihlal bulunmadığına karar vermiştir. Akyürek, Güçlü, s. 76, Strazbourg Mahkemesi Örs ve
Diğerleri/Türkiye (Başvuru No. 46213/99, Karar Tarihi: 20.06.2006) kararında, “başvurucuları
yargılayan DGM’nin, gözaltında alınmış olan ifadeleri delil olarak kabul etmesini, işkence altında
alınmış ifadelerin dosyada bulundurulmuş olmasının dahi adil bir yargılanmanın
gerçekleştirilmesine engel olduğu düşüncesindedir. Mahkeme kararının satır araları dikkatle
okunduğunda, kanuna aykırı delillerin dosyadan çıkartılmamış olmasının “adil yargılanma”
prensiplerine aykırı olduğunun vurgulandığı görülmektedir. Yarsuvat, Duygun, s. 13. Yine bir başka
(Illiya Stefanov/Bulgaristan (Başvuru No: 44009/02, Karar Tarihi; 22.05.2008) kararında, suç
şüphesine dayanarak verilen arama emrinin çok geniş düzenlenmesi ve avukat olan başvurucunun
mesleki gizlilik gerektiren bilgilerinin ortaya çıkartılması, bilgisayarlarına ve disketlerine iki ay
boyunca el konulmuş olması, 8’inci maddenin ihlalini teşkil ettiği, aramada hazır bulunan hiçbir
hukuki eğitimi olmayan komşuların, polisin, başvurucunun özel hayatına orantısız müdahale
etmesini durdurabilmek imkânına sahip olmadığını belirterek, 8’inci maddenin ihlal edildiğini
belirlemiştir. Yarsuvat, Duygun, s. 13.
Yönetmelik; 24.07.2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
“Alerji test ve cihazlarına yönelik hastane ihalelerinde anlaşmalı fiyatlar vermek suretiyle devleti
zarara uğrattıkları iddiası” ile ilgili Rekabet Kurulu Kararı, 09.05.2012 tarih, Karar No: 12-25/722205,
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar4717.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, 19.12.2008 tarih, Karar No: 08-74/1180-455
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar2835.pdf)
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nce yapılan bir
soruşturma neticesinde; ekmek üreticilerinin rekabet ortamı yaratmak amacıyla daha fazla üretim
yapıp ucuz ekmek satmak isteyen fırın sahiplerini, ekmek verdikleri bayileri azaltmaları, fazla üretim
yapmamaları, ucuz ekmek satmamaları ve birden fazla fırın işletiyor ise diğerlerini kapatmaları
yönünde; ekmek verdikleri bayileri ise ucuz ekmek satan fırınlardan ekmek almamaları için tehdit
ettikleri, yapılan tehdit ve baskılara aldırmayıp ucuz ekmek satmak isteyen fırınların ekmek dağıtım
araçlarının önünü keserek çalışanları darp edip yaraladıkları, araçlarına zarar verdikleri, fırın
işletmecilerini, çalışanlarını ve ekmek verdikleri bayi sahiplerini tehdit baskı ve korkutmak suretiyle
sindirip rekabet ortamını ortadan kaldırarak, kendilerine haksız çıkar sağladıkları yönünde elde
edilen belge, doküman ve soruşturma evrakının şüpheliler ile birlikte hazırlık 2001/589 sayı ile
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirildiği belirtilmiş ve gereğinin yapılması
istenmiştir. Savcılık soruşturması yanında Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada da
teşebbüslere para cezası verilmiştir. Rekabet Kurulu Kararı, Karar Tarihi: 3.2.2011, Karar Sayısı:
11-07/121-36
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar4028.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 10-63/1325-497, Karar Tarihi: 7.10.2010
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http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3830.pdf
Rekabet Kurulu Kararı , Karar Sayısı : 09-52/1260-323 Karar Tarihi : 4.11.2009
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3096.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 04-32/377-95, Karar Tarihi : 4.5.2004
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar966.pdf
Rekabet Kurulu Kararı , Karar Sayısı : 05-12/146-53 , Karar Tarihi : 3.3.2005
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1197.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 10-63/1325-497, Karar Tarihi : 7.10.2010
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3830.pdf)
Rekabet Kurulu Kararı, 04.04.2013 tarih, Karar No: 13-19/269-M
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C
4%B1%2f13-19-269-M.pdf)
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 00-17/169-89, Toplantı Tarihi : 09.05.2000,
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar483.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 05-68/958-259, Karar Tarihi 10 : 14.10.2005
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1455.pdf
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2003/2505 E., 2003/5941 K. sayılı ilamı. (Corpus Bilgi Bankasından
alınmıştır).
Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Bölüm 21-Yargı (http://www.anayasa.gen.tr/yargiorgani.htm)
adresinden alınmıştır.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İnceleme Soruşturma Raporu.
CMK’nın 160/2.maddesinde; savcının işin hakikatini araştırmak mecburiyetinde olduğu
açıklanmakla bu ilkeye işaret edilmiştir. CMK’nın 160.maddesinde; Cumhuriyet savcısının, ihbar
veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını
açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı,
ayrıca Cumhuriyet savcısının, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi
için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri
toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlü olduğu, hüküm
altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, İnceleme Soruşturma Raporu.
Societe Boygues Telekom/Fransa (Başvuru No: 2324/08) davası kararı İstanbul Barosu Dergisi, C.
86, S. 4, s. 515-518.
http://www.istanbulbarosu.org.tr/proje/dergi/10/index.html#/519/zoomed
Scordamaglia, s. 13.; Temel insan hakları ilkelerinin tartışıldığı kartel soruşturmalarına örnek olarak
ilgili makalede şu örnekler verilmektedir:
- Mannesmannröhren-Werke v Commission [2001] ECR II-729, para 15-16, 76;
- AC-Treuhand v Commission, [2008] ECR II-1501, para 77.
- Sumitomo Chemical v Commission, [2005] ECR II-4065, para 68, 103;
- Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse v Commission, [2007] ECR II-4225, para 46,75.
- AC-Treuhand v Commission, [2008] ECR II-1501, para 23;
- Britannia Alloys & Chemicals v Commission, [2007] ECR I-4005, para 76;
- Raiffeisen Zentralbank Österreich v Commission, [2006] ECR II-5169, para 217;
- Degussa v Commission, [2006] ECR II-897,
- Jungbunzlauer v Commission, [2006] ECR II-3435, para 65-68;
- AC-Treuhand v Commission, [2008] ECR II-1501, para 83.
- Hoechst GmbH v Commission, [2009] ECR II-3555, para 44, 68.
Kopp/İsviçre Davası hakkında Bknz. http://echr.ketse.com/doc/23224.94-en-19980325/view/
Coppland/Birleşik Krallık Davası, http://www.inhak.adalet.gov.tr/yabanci_karar/copland.pdf
Anayasa Mahkemesi Kararı, 2009/ 1 E., 2011/82 K sayılı kararı. 18 Şubat 2012 tarih ve 28208
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anayasa Mahkemesi Kararı, 2009/ 1 E., 2011/82 K sayılı kararı. 18 Şubat 2012 tarih ve 28208
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Rekabet Kurumu tarafından fonksiyon gaspı niteliğinde Anayasa ve CMK hükümleri ihlal edilerek
yürütülen soruşturmalar idari usulün önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. İdari usulün, idari
istikrar ve hukuk güvenliği açısından büyük önemi vardır. İdarenin, yapacağı tüm iş ve işlemlerde
insan haklarına saygılı olması ve kamu görevlilerinin bireylerin özel hayatına, kişi hak ve
hürriyetlerine saygı göstermek zorunda olması; idari usulden temel beklentiler arasındadır. Oğurluİdari Usul, s. 81, Aynı zamanda idare karşısında bireyin korunması, demokratik hukuk devletinin ve
şeffaflığın sağlanması da idari usulün temel amaçları arasındadır. Odyakmaz, s. 1 vd. Kanlıgöz, s.
177.
http://www.inhak.adalet.gov.tr/yabanci_karar/copland.pdf
Anayasa Mahkemesi Kararı, 2009/ 1 E., 2011/82 K sayılı kararı. 18 Şubat 2012 tarih ve 28208
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Haberleşme hürriyetinin ihlali TCK anlamında da bir suça vücut vermektedir. TCK’nın,
“Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl” başlığını taşıyan 132. maddesine göre; 1-Kişiler arasındaki
haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılır. 2-Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 3-Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın
rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılır. 4-Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması
halinde, ceza yarı oranında artırılır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2005/7-144 K. 2005/150 T. 29.11.2005
Kamuoyu duyurusu hakkında Bknz. http://www.cmpe.boun.edu.tr/~say/dijitaldelil.htm
Rekabete aykırı eylem ve davranışların ispatı uzun yılardan beri Rekabet Hukukunda tartışılan
temel konular arasında yer almış, bu konu pek çok akademik çalışma ve tartışmaya da ilham
kaynağı olmuştur. Rekabet Hukukunda dijital/elektronik delilin önemi konusunda yapılmış ayrıntılı
bir çalışma bulunmamakla birlikte Danıştay kararlarında da (CMK ve HMK düzenlemeleri
çerçevesinde Yargıtay’ın pek çok kararında bilgisayar ortamında üretilen verilerin delil olarak
değerlendirilmesine yönelik usul ve esasları açıklayan kararlar yer almaktadır) yürütülen
soruşturmalarda esas alınan elektronik delil ve belgeler konusunda ayrıntılı hukuki bir
değerlendirmeye rastlanılmamaktadır. Rekabet Hukukunda ispat ve delil kavramları ile ilgili olarak
yapılmış çalışmalar hakkında bknz. Yılmaz, E-Rekabet Kanunu Uygulamasında Usul ve İspat
Sorunları, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları s. 79-130.; Yılmaz, E- Rekabet Hukukunda
Deliller, Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Düşünceler, Rekabet Hukukunda
Güncel Gelişmeler Sempozyumu II, Kayseri 09.04.2004, s. 78-79.; Budak AC-Rekabet Hukukunda
Deliller ve İspat, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu I, Kayseri, s.45-62.; Budak
AC- AT Konsey ve Komisyonunun Yeni Rekabet Tüzükleri ve Rekabet Kanununda Yapılan
Değişiklikler Işığında Delillerin Toplanması ve İspat Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları
Mayıs 2004, s. 138-; Uyanık, P-Rekabet Hukuku Açısından Delil, Rekabet Kurumu Yayınları
Uzmanlık Tezi Ankara. Gürkaynak G, Yıldırım K, Özgökçen H- Rekabet Hukukunda Delil, Haluk
Konuralp Anısına Armağan C.3 Yetkin Yayınları, Ankara s. 457-522.; Gürkaynak G, Yıldırım K,
Özgökçen H, Aydın B –Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemlerin İspatı Odaklı İspat
Tartışmaları, Rekabet Dergisi Ekim 2011, C.12, S.4 , s. 75-125.
Tesadüfen Elde Edilen Deliller aslında Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında (CMK m. 138)
düzenlenen bir husustur. Rekabet Hukukunda, C. Savcılığı ile yürütülen müşterek bir soruşturma
olmaksızın telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında tesadüfen elde
edilen delilden söz edilemeyeceğine göre Kanun maddesinin 1. paragrafındaki “arama veya
elkoyma tedbirlerinin uygulanması sırasında” karşılaşılabilecek tesadüfi delillerden söz edilebilir ki
Rekabet Kurumunun Peugeot ve Citroen Bayilerine yönelik yürütülen soruşturmalarda yerinde
incelemeler sırasında, Bayi Konseyi tarafından kendisinden hizmet alınan dedektiflik benzeri bir
şirket tarafından, bayi satış temsilcilerinin izinsiz olarak ses ve görüntü kayıtlarının alındığına dair
delil ve belgeler bu nitelikte belgeler olabilecektir.
Bknz. Rekabet Kurulunun Peugeot ve Citroen Bayileri Hakkında Yürüttüğü Soruşturma Kararı.
Yerinde incelemelerde elde edilen belgelerde, fiyat listelerinin paylaşımına ilişkin elektronik
postaların tamamının Hilal’e ulaştığı görülmektedir. Rekabeti sınırlayıcı nitelikteki yazışmaların
varlığı halinde taraflar aksi görüşlerini açıkça diğer taraflara veya yetkililere aktarmadıkça ilgili
yazışmadan sorumlu tutulmaktadır. Hilal’in savunmasında bunun gösterir bir belge olmaması
nedeniyle ilgili yazışmalardan haberdar olduğu görülen teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un
4.maddesinde yer alan yasaklama kapsamındaki anlaşmaya taraf olduğu kanaati oluşmuştur.
Hilal’in belge 1 ve belge 17 kapsamında iletilen fiyatlara uyum göstermediği, belge 7 kapsamında
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ise bütünüyle uyum göstermediği ve bunun yanı sıra diğer teşebbüslerle fiyatları arasında uyum
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte söz konusu anlaşma amaç yönünden 4054 sayılı
Kanun’un 4.maddesini ihlal etmekte olup anlaşmanın uygulanmamış olması hafifletici neden olarak
değerlendirilmektedir. Sonuç olarak Hilal’in rekabeti sınırlayıcı amaca sahip anlaşmaya taraf olduğu
ancak bu anlaşmadaki fiyat seviyelerine uyum göstermediği görülmüştür. Rekabeti sınırlayıcı
amaca sahip anlaşmaya taraf olması nedeniyle teşebbüse idari para cezası verilmesi
gerekmektedir. Rekabet Kurulu Kararı, 12.06.2012 tarih ve 12-32/916-275 sayılı. s. 19, 44.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+
Karar%C4%B1%2f12-32-916-275.pdf)
Kayseri Bosch Bayileri ile ilgili olarak verilen kararda bir elektronik posta grubuna dahil olmakla
birlikte bu grubun fiyat tespitine ilişkin kararlarına uymayan teşebbüse de Kurul tarafından idari
para cezası verilmiştir. Oysa bir başka kararında Kurul; kanuna aykırılık için teşebbüslerin rekabeti
sınırlandırıcı anlaşmaya taraf olmaları ve bu anlaşmalara uymalarının yeterli olduğuna karar
vermiştir. Oysa Kayseri Bosch Kararında, bir teşebbüs tarafından alınan kararlara uygun hareket
edilmediği ve belirlenen fiyat çizelgesinden daha düşük fiyatla mal satıldığı ispatlanmasına rağmen
bu savunmaya itibar edilmemiştir.
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 10-63/1325-497, Karar Tarihi: 7.10.2010
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3830.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 12-32/916-275, Karar Tarihi : 12.06.2012
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4
%B1%2f12-32-916-275.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 09-54/1320-M , Karar Tarihi : 11.11.2009
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3086.pdf
Rekabet Kurulu Kararı, Dosya Sayısı : 2012-2-144, Karar Sayısı : 13-46/601-M Karar Tarihi :
18.07.2013
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C
4%B1%2f13-46-601-M.pdf)
Ekonomi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler her zaman hukuk alanında sıkıntılar yaşanmasına
neden olmuş, ekonomi ve teknolojiyi takip eden hukuk, değişime ayak uydurmak zorunda kalmıştır.
Bu zorunlu değişim, çoğu zaman hukukçuların onayı olmaksızın ve hukuka rağmen gerçekleşen
değişimlerdir. Teknolojik gelişmeler sonucunda bilgi iletimi ve verilerin saklanması teknikleri de
değişmiş, bu süreçte kağıt önemini yitirmiş, veriler CD’lerde saklanmaya başlanmıştır. Bu teknolojik
gelişmeler karşısında özellikle bankalar, hukuki ilişkilerindeki ispat sorununu müşterileri ile
yaptıkları delil sözleşmeleri ile çözmeye çalışmışlardır. Konuralp, S. 1, 68, 101, Uyanık, s. 23.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda “Belge Veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi” 4054 sayılı kanuna göre
bazı usul ve kurallara bağlanmıştır. CMK’nın 122. maddesine göre; Hakkında arama işlemi
uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.
Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını atabilir. İleride
mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır
bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır; çağrıya uyulmadığında
gerekli işlem Yapılır. İnceleme Sonucu Soruşturma veya Kovuşturma Konusu Suça İlişkin Olmadığı
Anlaşılan Belge veya Kâğıtlar İlgilisine Geri Verilir.
Rekabet Kurulu Uygulamalarındaki Kuralsızlık ve Kolaycılığın Aksine Ceza Muhakemesinde
Kişilerin Posta ve Gönderilerine El Konulması Uygulaması Da Belli Kurallarla Sınırlandırılmıştır.
CMK’nın “Postada Elkoyma” Başlığını Taşıyan 129.maddesine göre; Suçun delillerini
oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada
adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta
bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının
kararı ile elkonulabilir. Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi
üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde
bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru
ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına
teslim edilir. Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış
tedbirler ilgililere bildirilir. Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında
tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur.
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Hash değeri dijital delilin kimliğidir, parmak izidir. Dijital delil için üretilen matematiksel bir
algoritmadır. Digital Evidence Gathering, s. 2, Hash değeri, depolanan dijital bilginin daha sonra
değişikliğe maruz kalıp kalmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu değer dijital ortamlarda
elde edilen belgelerle ilgili olarak rekabet uzmanları tarafından yürütülen soruşturma sonucunda
delil inkarı durumunda önem kazanacaktır. Dava sürecinde bir itiraz vukuunda, delile müdahale
olup olmadığı bu değer üzerinden anlaşılmaktadır. Demirkaya, s. 74.
Digital Evidence Gathering, s. 14. .
Örneğin aşağıda örneği verilen ve bir Rekabet Kurulu Kararında bahsedilen elektronik postadan
anlaşılacağı üzere teşebbüs temsilcileri, muhtemel bir inceleme/soruşturmaya tedbir olarak
birbirlerine e-postalarını silmeleri tavsiyesinde bulunmaktadırlar. Rekabet Kurulu Kararı,
23.12.2010 tarih, 10-80/1687-640 sayılı karar.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3990.pdf )
Herkese sevgiler,
[Yukarıdaki] e-postada mevcut ihale sistemine ilişkin hassas ve tehlikeli bazı bilgiler bulunmaktadır.
Bu yüzden benim hepinize şiddetli tavsiyem [yukarıdaki] e-postayı tüm bilgisayarlarınızdan silmeniz
yönündedir. …. Ben bu e-postanın tüm kopyalarını kişisel bilgisayarımdan sileceğim.”
Hukuka aykırı elde edilen deliller konusunda Yargıtay Ceza Genel Kurul üyesi H.Y.Aktan tarafından
yazılan muhalefet şerhindeki görüşler, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalarda elde
edilen deliller açısından da kanaatimce önem taşımaktadır. Söz konusu muhalefet şerhinde şu
ifadelere yer verilmektedir.:
“Sanık aramaya, arama sırasında itiraz etmemiştir”, değerlendirmesine katılmak olanaksızdır.
Zabıtayla karşı karşıya bir tek sanık vardır. İtiraz etmesi halinde, itirazın içeriğinin aynen yazılıp
yazılmayacağından kuşku duyması mümkündür. Diğer taraftan aramada 'hak ihlali yapılmamıştır.'
biçimindeki yorumun da geçerliliği mevcut düzenleme karşısında olanaksızdır. Açık, somut bir
hukuk normuna aykırı bir arama bizatihi öngörülen, sanığa tanına hakkın ihlalidir. Hukukta şekli
ihlal ya da nisbi ihlal/mutlak ihlal gibi bir ayrıma yer verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bir gün nisbi
ihlaller çoğalabilir ve bu halde de usul kuralları ve güvencelerine yer kalmaz. Kamu yararı, ceza
yargılamasında, kişi yararının önüne geçemez. Delil tartımı değerlendirilmesinin hukukumuzda yeri
yoktur. Anayasa ya göre 'kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.'
(AY.m 38/6). Hukuk devletinde her suç aydınlatılmalıdır. Ancak, her suç, hukuka uygun olarak elde
edilmiş delillerle aydınlatılmalıdır.' Delilere kıymayalım' yorumuyla basit ihlal /mutlak ihlal, 'usule
değil esasa bakılmalı' biçimindeki yaklaşım hukuk devleti ilkesini de gereksiz kılan sonuca götürür.
Usulüne göre alınmış mahkeme kararından sonra CMK. m. 119/4. ihlalinin süreklilik kazanması
arama yapan güvenlik güçlerini de bir gün korumasız bırakacağı ve sorunlarla karşılaşılacağı
unutulmamalıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, 2011/8-278 E., 2012/96 K. sayılı ilam.
Yargıtay Kararları Dergisi, 2013 Ocak. s. 136 vd.
Soruşturma açılmasına dayanak teşkil eden belgeler, ön araştırma sürecinde Dia Mar’dan elde
edilen, Şişli Etfal Hastanesi’nde yapılacak bir ihale ile ilgili şirket içi yazışma, Marmara Bölgesi’nde
yapılacak diyaliz sarf malzemesi 690 ihalelerine yönelik yapılan bir toplantı hakkında Dia Mar
çalışanı ve Dia Mar Müdürü arasında gerçekleşen bir iç yazışma, Central Palace otelinde rakipler
arasında olduğundan şüphelenilen bir toplantı hakkında belgeler ve Farm Inter’de bulunan ismi
bilinmeyen bir kişi ile (……..…) takma adlı bir şahıs arasında gerçekleştiği anlaşılan MSN
görüşmesine ait word belgesinin çıktısıdır. Rekabet Kurulu Kararı 25.12.2008 tarih ve 08-75/1198463 sayılı kararı, s. 15.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar2818.pdf )
Aynı şekilde Gübre soruşturmasında, gübre üreticilerinin gübre ihalelerinde fiyat, bölge, miktar
anlaşması yaptıklarına ilişkin tespitlerin çoğu, teşebbüsler arasındaki Lotus Notes bilgisayar mesaj
ve haberleşmelerine dayanmaktadır. Rekabet Kurulu Kararı, 08.02.2002 tarih ve 02-07/57-26
sayılı.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar684.pdf )
Rekabet Kurulu Kararı, 16.3.2007 tarih ve 07-24/236-76 sayılı.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1984.pdf)
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Yukarıda belirttiğimiz gibi Kurul kararlarında bazen elektronik postanın taraflarının kimlikleri
gizlenerek verilirken bu örnekte olduğu gibi bazı kararlarda ise haberleşmenin taraflarının kimlikleri
açıkça Kurul kararlarında alenen belirtilmekte ve ilan edilmektedir.
Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere kişilerin e-mail adresleri dahi Kurul kararlarında açıkça
belirtilmekte olup kanaatimce bu şekilde mail adresinin gizlenmeden verilmesinde de hukuka
aykırılık söz konusudur. Esasen Kurul kararlarında bu şekilde kişisel verilerin yer almasının kararın
hukuki değerine katmış olduğu bir değer de bulunmamakta olup gereksiz nitelikteki bu tür bilgilerin
kararda ilgili belgeye atıf yapılmak suretiyle kullanılması daha doğru olabilir.
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 12-32/916-275, Karar Tarihi : 12.06.2012
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4
%B1%2f12-32-916-275.pdf
Danıştay Onüçüncü Daire Esas No : 2006/5791 Karar No : 2008/6795
Danıştay Onüçüncü Daire Esas No : 2007/10256 Karar No : 2010/1322
Danıştay Onüçüncü Daire Esas No : 2007/11206 Karar No : 2010/1323
4054 sayılı Kanun’un 15.maddesinde; “Yerinde incelemelerin Kurul emrinde çalışan uzmanlar
tarafından yapılacağı” ifadesi çerçevesinde incelemelerin yalnızca kurul uzmanları tarafından mı
yapılacağı yoksa Kurul’un görevlendirdiği Kurum içinden veya dışından bilişim ve benzeri
konularda uzman şahısların da bu incelemelere katılıp katılamayacağı hususunun açık olmadığı ve
bu konuda bir yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtilmektedir. KEKEVİ-Kartellerle Mücadele,
s. 117.
Fonksiyon gasbı; idarenin yasama veya yargı organlarının görev alanına giren konularda işlem
yapmasıdır. Gözler, S. 307. Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 384.
İdari işlemin, idari teşkilat içerisindeki herkes tarafından değil, yalnızca anayasa ve kanunlarla idare
adına irade açıklama yetkisine sahip kılınmış kişilerce, yani hukuk kuralları ile belirlenmiş ve
sınırlanmış
idari
makamlar
tarafından
yapılabilme
yeteneğidir.
Atay,
S.
372.;
Akyılmaz/Sezginer/Kaya, S. 379, Akyılmaz, S. 102, Gözler, s. 291. İdare hukukunda yetki;
hukuksal güç denmektedir. İdarenin kanuniliği ilkesi gereğince idareye tanınmayan bir yetki
kullanılamayacağı gibi, idareye tanınan yetki de mutlaka kullanılmalıdır. Eğer idareye yasalarla
tanınan yetkinin dışına çıkılmışsa veya bu yetki hiç kullanılmamışsa yapılan idari işlem yetki
yönünden hukuka aykırı olur. YILDIRIM-Sözlük, s. 572.; Her türlü yetki kuralları başta anayasa
olmak üzere kanunlarla belirlenmiştir. İdarenin herhangi bir kanundan yetki almadan bir temel hak
ve özgürlüğü sınırlayıcı karar alması mümkün değildir. Anayasanın 123.maddesinin 1.fıkrasına
göre idarenin görevleri kanunla düzenlenir. İdare ancak kanunlarla kendisine bırakılmış alanlarda
faaliyet gösterebilecektir. İdare, anayasa veya kanunların başka devlet organlarına bıraktığı
alanlarda idari karar alması mümkün değildir. Yetki unsuru; Anayasa ve kanunların bazı idari
makam ve organlara tanıdığı karar alabilme, işlem yapabilme güç ve yeteneğini ifade etmektedir.
Günday, S. 124. Yetki, idareye tanınmış güç olup ilgili kuralda açıkça belirtilmesi veya yeter
derecede belirlenmesi gerekir. Özay, s. 481-482.
Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas Sayısı: 2012/27 Karar Sayısı: 2012/173, Karar Günü: 8.11.2012
R.G. Tarih-Sayı: 28.03.2013-28601, Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas Sayısı: 2009/90, Karar
Sayısı: 2011/47, Karar Günü: 10.3.2011, R.G. Tarih-Sayı 14.05.2011-27934
Rekabet Kurulu Kararı, Dosya Sayısı: 2012-2-144, Karar Sayısı: 13-46/601-M Karar Tarihi:
18.07.2013
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C
4%B1%2f13-46-601-M.pdf)
Kurul kararının bir bölümünde teşebbüs çalışanının ismi açıkça zikredilmekte ancak başka
bölümlerinde isim; “(……..)” olarak belirtilmekte olup kurul kararlarında bir mahremiyet çelişkisi
bulunmaktadır. Bu çelişki bazen aynı karar içeriğinde olabildiği gibi bazen de farklı kararlar
arasında yer alabilmektedir. Rekabet Kurumu’nun “Gizli bilgi” veya “ticari sır” konusunda pek çok
çelişkili uygulaması bulunmaktadır. Kimi zaman Kurum tarafından gizli bilgi veya ticari sır olarak
değerlendirilip kararlarda yayımlanmayan bilgiler başka kurumlar tarafından yıllık faaliyet
raporlarında açıkça yayımlanmaktadır. Örneğin EPDK tarafından petrol piyasasına yönelik olarak
yıllık faaliyet raporunda lisans sahipleri hakkında kamuoyuna açıkça duyurulan bilgiler Rekabet
Kurumu tarafından “gizli bilgi” veya “ticari sır” zannedilip gizlenmekte, açıklanmaktan imtina
edilmektedir. Hele hele ki haklarında soruşturma yürütülüp kendilerine para cezası verilen
teşebbüslere dahi yine kendileri hakkındaki soruşturma dosyaları ve raporları tam anlamıyla telim
edilmemekte, bazı bilgiler gizlenmekte bu şekilde ne ile suçlandıklarını dahi tam öğrenemeyen
teşebbüslerden kendilerini temize çıkarmaları beklenmektedir.
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TTNET’in “Altyapı, Operasyon Birimi” tarafından sağlanan ve ilgili klasörün 5 saat ve 13 saat
önceki hallerinin aynı olduğu ve her iki belgede de 30 Ocak ve 10 Eylül tarihleri arasındaki “YİKS”
formlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Birim tarafından sunulan belgelerdeki “Date Modified” adlı
sütunlarda ise söz konusu belgelerin en son değiştirilme tarihinin yer aldığı görülmektedir. Söz
konusu sütundan klasörde yer alan 32 adet belge üzerinde 28.01.2012 ila 09.09.2012 tarihleri
arasında değişiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 09.09.2012 tarihinden itibaren söz
konusu belgeler üzerinde tekrar kaydedilmek üzere herhangi bir düzeltme yapılmadığı sonucuna
ulaşmak mümkündür. Klasörde kim tarafından, hangi saatte ve ne tür bir değişiklik yapıldığını
gösterir belge incelendiğinde ise bilgisayarın kullanıcısı olan TTNET Karar Destek Birimi
Departman Müdürü (…..) ile aynı birimde çalışan TTNET Karar Destek Yöneticisi (…..) tarafından
klasör üzerinde ikişer dakika aralıklarla üç ayrı zamanda işlem yapıldığı anlaşılmaktadır. İlk olarak,
saat 12:37:21’de klasördeki bilgiler okunmuş ve herhangi bir silme işlemi gerçekleştirilmemiştir.
İkinci olarak, saat 12:39:34’te klasördeki dosyaların büyük bir kısmı okunup silinmiştir. Son olarak
12:41:11’de Raportör tarafından işlem esnasında açık olan dört adet klasörün okunduğu ve
bunların dışında bir belgenin ise silindiği tespit edilmiştir. Ayrıca Raportör tarafından açık olan bu
klasörlerden bazılarına önceki iki giriş ile ulaşıldığı da görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, belgelerin
silinmeden önce de okunabilmesinin mümkün olduğu ve birden fazla belgede aynı anda toplu işlem
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bknz. İlgili Kurul Kararı.
Gelişen teknolojik imkânlar çerçevesinde değerlendirildiğinde Rekabet Kurulunun bu ifadesinin
doğru olmadığı düşünülmektedir. Kurul kararında; “herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının
tespiti de mümkün değildir” ifadesi kullanılmaktadır. Oysa adli bilişim ve elektronik keşif imkânları
ile bilgisayarların geri tarihe döndürülmesi veya silinen belgelerin geri çağrılması mümkün olmasına
rağmen Kurum tarafından herhangi bir uzman kurumdan görüş alınmaksızın (Örneğin TÜBİTAK,
Emniyet veya Jandarma Kriminal gibi) doğrudan cezalandırma yoluna gidilmiştir.
Söz konusu Rekabet Kurulu kararında muhalefet şerhi olan Kurul Başkanı Sayın Prof. Dr. Nurettin
Kaldırımcı da şu ifadeleri kullanmaktadır: “Yerinde incelemede görevli uzmanlar, Rekabet Uzmanı
(…..)’ün çalıştığı bilgisayardaki bazı belgelerin silindikten sonra tekrar kendilerine ulaşıncaya kadar
üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını tespit etmenin de mümkün olmadığını ifade
etmişlerdir…………Kurul karar alırken, olan bitenlere bakıp Kanun’daki “incelemenin engellenmesi
veya zorlaştırılması” ifadesini yeterli bulmuş, ihtimal, şüphe ve tereddüt konusu olabilecek
hususları, teşebbüs yani bir bakıma “sanık lehine” kullanmamıştır”. Rekabet Kurulu Kararı Dosya
Sayısı: 2012-2-144 Karar Sayısı : 13-46/601-M Karar Tarihi : 18.07.2013.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C
4%B1%2f13-46-601-M.pdf)
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 09-54/1320-M , Karar Tarihi : 11.11.2009
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar3086.pdf
Ölçülülük; “Adil denge, adil oran, gerekli denge, amaçla araç arasındaki makul bir ilişki, idari
makamın, kararı takdir ederken kendisini amaca götürecek en uygun ve gerekli müdahaleyi tercih
etmesi, meşru hedefe ulaşmada mümkün olan en hafif şiddetteki önleme başvurulması, takınılacak
tavrın sadece varılmak istenilen sonuca ulaştırmaya yetecek kadarının geçerli olması, alınacak
kararların duruma uygun, ölçülü, kademeli, uygun araç niteliğinde olması” olarak tanımlanabilir.
Kaya, S. 155, Sancaktar, S. 104, Akyılmaz, S. 186, Oğurlu, S. 21, Özay, s. 743, Karahanoğulları, s.
315.
Nitekim Kurul üyelerinden sayın Fevzi Özkan tarafından yazılan muhalefet şerhinde şu ifadelere
yer verilmektedir.: Bu dosya kapsamında dikkate alınması gerekli diğer bir husus ise ön araştırma
konusunun bir hakim durumun kötüye kullanılması dosyası olduğu bir kartel doyası olmadığıdır.
Kartel dosyalarında bilgi ve belgeye ulaşmak çok zor ve zahmetli olduğu için yerinde incelemeyi
engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik teşebbüs yetkililerinin eylemlerinin anlaşılabilir bir anlamı
vardır. Ancak Kanunun 6. maddesine yönelik incelemelerde iddiaların doğru olup olmadığını
uygulamalardan teşebbüsün işlemlerinden tespit etmek büyük ölçüde mümkündür. Bu tür
eylemlerin saklanabilecek gizlenebilecek tarafı yoktur. Bu itibarla teşebbüs yetkililerinin gizleme
yapmak gibi bir gayret içine girmelerine gerek bulunmamaktadır.
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Kanaatimce yetki gaspı ile sakat bir işlem söz konusudur ve yetki gaspı durumunda işlem yok
hükmündedir.
Can; Burcu, s. 57,58.
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı : 08-74/1180-455 Karar Tarihi : 19.12.2008
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(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar2835.pdf)
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 06-36/463-125, Karar Tarihi: 26.5.2006
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1632.pdf)
Rekabet Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 07-24/236-76 Karar Tarihi: 16.3.2007
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1984.pdf)
Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri ile milli egemenliğe, temel haklara ilişkin hükümlerin diğer
anayasal hükümlerden üstün olabileceğine ilişkin çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Bu konudaki
çeşitli görüşler için bknz. Erdal, S. 187 Vd., Gören, S. 6 vd., Gözler-c, s. 154 vd.
AİHS’nin 8’inci maddesi şu şekildedir.
1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2.
Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı,
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.
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5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 17 Aralık 2004 tarih ve 25673 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
Bu kararlara örnek olarak Rekabet Kurulu Kararı, 19.12.2008 tarih ve 08-74/1180-455 sayılı.,
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar2835.pdf)
Tıbbi Sarf Malzemeleri II Kararı için Bknz. Rekabet Kurulu Kararı 16.03.2007 tarih ve 07-24/236-76
sayılı.;
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1984.pdf)
Ankara Ekmek II Kararı için Bknz. Rekabet Kurulu Kararı, 18.01.2005 tarih ve 05-06/52-21 sayılı.
(http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2
bKarar%25c4%25b1%2fkarar1472.pdf)
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2010/5-187 E., 2011/131 K. sayılı ilamı. Bu karar CORPUS İçtihat
Bilgi Bankasından alınmıştır.
01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanmıştır.
E-mail senet olarak kabul edilemeyeceği gibi yazılı delil başlangıcı olarak da kullanılamayacaktır.
Çünkü e-mail adresine giriş için gerekli olan şifre, kişinin kimliğinin belirlenmesi bakımından yeterli
değildir. Şifre ile koruma, üçüncü kişinin, birinin e-mail adresini kullanarak e-mail göndermesine
engel olmaz. Tarafın, kendisine gönderilen bir e-mail çıktısını mahkemeye ibraz etmesi durumunda
vakıanın ispatı konusunda bu çıktının yeterli olmadığı söylenmelidir. E-mail verilerinin tahrif
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http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf: Bu konuda Rekabet
Kurumu Uzmanı Sayın Erdem Aktekin tarafından da Kurum İnternet sitesinde bir bilgilendirme
yazısı yayımlanmıştır.
Kekevi’ye göre; Rekabet Kurumu’nun bilgi isteme, yerinde inceleme, soruşturmanın gizliliğini
sağlama, “rule of reason” analizi yerine pers e kuralına, etki yerine amaca vurgu, ikincil delillerle
ispat, anlaşma ve uyumlu eylem kavramları gibi hemen hemen tüm yetki, ispat standardı ve
araçlarına ilişkin uygulamalarda raportörlerden kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle
mevcut meslek personelinin bir bölümüyle bir kartel birimi kurulması önerilmekte, aynı şekilde
gerek yerinde incelemeler ve gerekse rekabet otoritesinin diğer faaliyetleri açısından bilgi
teknolojileri uzmanlarının istihdamının önemine değinilmektedir. Bu konuda kurum içinden veya
dışından bilişim uzmanlarının incelemelere katılıp katılamayacağı hususunda bir belirsizlik
olduğuna vurgu yapılarak bu konunun açıkça düzenleme altına alınması ve ayrıca gerektiğinde
bilişim hizmetleriyle ilgili olarak dışarıdan hizmet alınabilmesine imkân sağlanması önerilmektedir.
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Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Nominal Faiz
Oranları İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden
Kanıtlar
Arş. Gör. Önder Büberkökü*
Özet
Bu çalışmada Rusya, Çin, Türkiye, Polonya, G.Afrika, Meksika ve Endonezya’dan oluşan yedi
yükselen piyasa ekonomisinde Fisher (1930) hipotezi çerçevesinde, nominal faiz oranları ile enflasyon
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla Pedroni (1999,2004) ve Kao (1999) panel koentegrasyon
testleri kullanılmıştır. Uzun dönem katsayı tahminin de ise Pedroni(2001) panel GM-FMOLS,GMDOLS ve GM-OLS yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma bulguları incelenen yükselen piyasa
ekonomilerinde Fisher (1930) hipotezinin zayıf formunun geçerli olduğunu ve genel olarak uzun
dönemde enflasyondaki bir birimlik artışın nominal faiz oranlarını yaklaşık 0.64 birim artırdığını
göstermektedir. Bulguların politika yapıcalar açısından önemli sonuçlar içerdiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fisher Hipotezi, Panel Koentegrasyon,Yükselen Piyasa Ekonomileri.
JEL Sınıflaması: E31, E43, G15.
The Relationship Between Nominal Interest Rates and Inflation in Emerging Markets:
Evidence From Panel Cointegration Tests
Abstract
This study examines the long-run relationship between nominal interest rates and inflation
within the framework of Fisher’s (1930) hypothesis for seven emerging markets, namely Russia,
China, Turkey, Poland, South Africa, Mexico and Indonesia. The long-run cointegrating relationship is
investigated using Pedroni (2004) and Koa (1999) panel cointegration tests and the cointegrating
coefficient is estimated according to Pedroni’s (2001) panel group mean FMOLS, DOLS and OLS. The
results provide strong evidence for the weak version of Fisher’s (1930) hypothesis. They show that
although the interest rate and inflation are cointegrated, the cointegrating coefficient is less than unity.
These findings have important implications for policymakers in these emerging markets.
Keywords: Fisher Hypothesis ,Panel Cointegration Tests, Emerging Markets.
JEL Classification: E31,E43,G15.

1. Giriş
Enflasyon ve faiz oranları, iktisadi ve finansal sistem açısından iki önemli değişkeni
temsil etmektedir. Çünkü enflasyon ve faiz oranlarında meydana gelen değişimler hem reel
ekonomi hem de finansal piyasalar üzerinde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla bu değişkenler
arasındaki ilişkinin doğru tespit edilmesi hem teorik açıdan hem de uygulanacak ekonomi
politikaları açısından önemli olmaktadır.Literatürde nominal faiz oranları ile enflasyon oranları
arasındaki ilişkinin açıklanmasına dönük olarak en çok incelenen teorilerden birini Fisher
hipotezi oluşturmaktadır. Fisher (1930), nominal faiz oranlarının beklenen enflasyon ve reel
fazi oranları olmak üzere iki değişkenden oluştuğu ve beklenen enflasyon oranlarındaki
değişimin birebir oranında nominal faiz oranlarına yansıyacağını ileri sürmektedir. Nitekim,
bu durum, aynı zamanda reel faiz oranlarının sabit olduğu, yani bu değişkenin parasal
*
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unsurlardan değil reel unsurlardan etkilendiği anlamına gelmektedir. Enflasyon beklentisinin
nominal faiz oranı üzerindeki etki kanalı ise Fisher (1930) hipotezi çerçevesinde şu şekilde
açıklanmaktadır: Beklenen enflasyon oranındaki bir artış, finansal piyasadaki yatırımcıları
reel getiri oranlarını korumaya itmektedir. Bu durum da yatırımcıların beklenen enflasyon
oranındaki artışa karşılık ilave bir risk primi talep etmelerine yol açmaktadır. Böylece
enflasyon beklentileri, reel faiz oranları sabit kalacak şekilde, nominal faiz oranlarının
artmasına yol açmaktadır (Fahmy ve Kandil, 2003, s. 452).
Literatürde, Fisher (1930) hipotezinin zayıf ve güçlü olmak üzere iki ayrı formunun
olduğu görülmektedir (Berument ve Jelassi, 2002, s.1645; Köse, Emirmahmutoğlu ve Aksoy
2012, s.476). Fisher (1930) hipotezinin güçlü formunda (strong form) beklenen enflasyon
oranındaki değişimin birebir oranında nominal faiz oranlarına yansıdığı var sayılmaktadır.
Yani değişkenler arasındaki uzun dönem katsayısı bir olmaktadır. Zayıf formunda (weak
form) ise değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu fakat uzun dönem katsayısının
birden farklı olduğu öne sürülmektedir. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilmekle birlikte,
Fisher (1930) ile Modigliani ve Cohn (1979) bunu para aldanması ile (money illusion)
açıklamaya çalışmışlardır.
Fisher (1930) hipotezinin geçerliliğinin incelenmesinin önemli sonuçları bulunmaktadır.
Her şeyden önce, Fisher (1930) hipotezinin geçerli olması, nominal faiz oranlarının beklenen
enflasyonun tahmini açısından iyi bir gösterge olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, Fisher
(1930) hipotezinin temel unsurlarından biri olan reel faiz oranları, başta yatırım ve tasarruf
kararları olmak üzere ekonomik yapı üzerinde önemli etkiler doğurabilmektedir (Gül ve
Açıkalın, 2008, s.3228; Coppock ve Poitras, 2000, s.182). Ayrıca, Fisher (1930) hipotezinin
güçlü formunun geçerli olması reel faiz oranlarının durağan olduğu yani uzun dönemde
merkez bankalarının reel faiz oranı üzerinde etkili olamadıkları anlamına gelmektedir (Köse
ve diğerleri, 2012, s. 477).
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Fisher (1930) hipotezinin geçerli olup olmadığı
konusunda bir uzlaşıya varılamadığı görülmektedir. Nitekim, Tsong ve Lee’nin (2013) ifade
ettiği gibi nominal faiz oranları ile beklenen enflasyon oranı arasında uzun dönemli bir ilişki
bulunsa bile bu ilişkinin birebir olduğunu ortaya koyan çalışma sayısı azınlıkta kalmaktadır.
Örneğin, Payne ve Ewing (1997) gelişmekte olan 10 ülkeyi inceledikleri çalışmalarında,
Fisher hipotezinin sadece üç ülkede geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Coppock ve
Poitras (2000) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 40 ülkeyi inceledikleri çalışmalarında
Fisher (1930) hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Berument ve Jelassi
(2002) inceledikleri 26 ülkeden 16 tanesinde Fisher hipotezinin güçlü formunun geçerli
olduğu ifade etmiştir. Fahmy ve Kandil (2003) ise farklı vadelere sahip faiz oranlarını dikkate
alarak Fisher hipotezini inceledikleri çalışmalarında değişkenler arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu ve vade uzadıkça uzun dönem katsayısının bire yaklaştığını ifade etmişlerdir.
Atkins ve Chan (2004) ise ABD ve Kanada ekonomilerini inceledikleri çalışmalarında
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu fakat uzun dönem katsayısının birden
küçük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Nusair (2007) ise altı Asya ülkesini incelediği
çalışmasında, genel olarak, Fisher hipotezinin zayıf formunun geçerli olduğunu belirtmiştir.
Westerlund (2007) ise 20 OECD ülkesini incelediği çalışmasında, genel olarak, Fisher
hipotezinin güçlü formunun geçerli olduğunu belirtmiştir. Gül ve Açıkalın (2008),Türkiye
ekonomisini inceledikleri çalışmalarında, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki
bulunduğu fakat bu ilişkinin birebir olmadığını ifade etmişlerdir. Nusair (2009) ise yedi Asya
ülkesini incelediği çalışmasında Fisher hipotezinin güçlü formunun geçerli olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Lee (2009) ,Singapur ekonomisini incelediği çalışmasında değişkenler arasında
uzun dönemli bir ilişkinin olduğu fakat uzun dönem katsayısının birden küçük olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Ahmad (2010), altı tane gelişmekte olan ülkeyi incelediği çalışmasında
genel olarak Fisher hipotezinin zayıf formunun geçerli olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Köse ve
diğerleri (2012) de Türkiye ekonomisini inceledikleri çalışmalarında Fisher hipotezinin zayıf
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formunun geçerli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Tsong ve Lee (2013) altı tane gelişmiş
ülke ekonomisini incelediği çalışmalarında, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki
olduğu fakat uzun dönem katsayısının asimetrik bir yapı sergilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Bu çalışmanın amacı; Rusya, Çin, Türkiye, Polonya, G. Afrika, Meksika ve
Endonezya’dan oluşan yükselen piyasa ekonomilerinde Fisher (1930) hipotezinin
geçerliliğinin panel koentegrasyon testleri kullanılarak incelenmesidir1. Westerlund’ın (2007)
ifade ettiği gibi bu alandaki çalışmaların çoğu klasik koentegrasyon analizine yani zaman
serisi ekonometrisine dayanmaktadır2. Ayrıca, çalışmaların çoğu da ABD, Kanada gibi
gelişmiş ülke ekonomileri içindir (Nusair, 2007, s. 276). Bu kapsamda, bu çalışmanın
literatüre katkısı da şu şekilde ifade edilebilir: Öncelikle (i) diğer birçok çalışmanın aksine bu
çalışmada klasik koentegrasyon testleri yerine daha güçlü olduğu kabul edilen panel
koentegrasyon testleri kullanılmıştır.(ii) Fisher (1930) hipotezinin geçerliliği giderek önem
kazanan yedi ayrı yükselen piyasa ekonomisi için incelenmiştir.(iii) Son olarak da, uzun
dönem parametre tahmininde daha güvenilir sonuçlara ulaşmak amacıyla Pedroni (2001)
panel FMOLS, DOLS ve OLS yöntemlerinin her üçünü de yer verilmiştir.
2. Veri ve Metodoloji
2.1. Veri
Çalışma, 2003 Ocak ile 2013 Nisan dönemini kapsamakta olup aylık verilerden
oluşmaktadır3. Enflasyon için 2005=100 olacak şekilde TÜFE endeksi kullanılmıştır.
Enflasyon oranları TÜFE endeksindeki yıllık yüzde değişim alınarak hesaplanmıştır. Nominal
faiz oranları için 3 ay vadeli bankalararası para piyasası faiz oranları kullanılmıştır. Tüm
veriler OECD veri tabanından alınmıştır. Diğerlerinin yanı sıra, Westerlund (2006) ve Tsong
ve Lee’nin (2012) çalışmalarında olduğu gibi değişkenlerin logaritması alınmayıp düzey
değerleri kullanılmıştır4.
2.2. Metodoloji
Bu çalışmada, Fisher(1930) hipotezinin sınanmasında, literatürle uyumlu olacak
şekilde, Denklem(1) de gösterilen model kullanılmıştır:

Rit  it  i it  it

(1)

Burada Rit nominal faiz oranlarını

;  it ise enflasyon oranını göstermektedir.  it

ülkelere özgü sabit etkileri ; it ise panel regresyonundan elde edilen hata terimini ifade
etmektedir.
Değişkenlerin entegre dereceleri Breitung (2000), Hadri (2000) ve Maddala ve Wu
(1999) tarafından geliştirilen Fisher Phillips Perron (PP) panel birim kök testleri kullanılarak
araştırılmıştır. Breitung (2000) testinin Ho hipotezi ‘birim kök vardır’ şeklindedir ve ortak bir
birim kök süreci varsayımına dayanmaktadır. Maddala ve Wu (1999) testleri ise klasik
Augmented Dickey Fuller (ADF) ve/veya PP birim kök testlerinin olasılık değerlerinin (pvalues) bir araya getirilmesi esasına dayanmaktadır. Handri (2000) ise bir heterojen birim kök
testi olup Kwiatkowski, Phillips, Schmidth ve Shin (KPSS) birim kök testine dayanmaktadır.
Diğerlerinden farklı olarak bu testin Ho hipotezi ‘seriler durağandır’ şeklindedir (Bahser ve
Mohsin, 2004, s.164; Ketenci, 2013, s.78).
Koentegrasyon analizi için Pedroni (1999, 2004) ve Kao (1999) panel koentegrasyon
testleri kullanılmıştır. Pedroni (1999,2004) literatürde oldukça yaygın kullanılan ve
heterojenliğe izin veren bir testdir. Bu test Engle-Granger (1987) koentegrasyon testine
dayanmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle, değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik yani I(1)
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olup olmadıkları incelenmekte, ardından Denklem (1) tahmin edilmekte ve bu denklemden
elde edilen hata teriminin durağanlığı Denklem (2)’de gösterilen form kullanılarak
incelenmektedir.
k

 it  i it 1  ij eit  j  it

(2)

j 1

Bu yapılırken de Pedroni (1999,2004) tarafından geliştirilen yedi adet test istatistiği
kullanılmaktadır. Bu test istatistiklerinin dört tanesi panel, üç tanesi ise grup istatistikleri
olarak tanımlanmaktadır.Panel istatistikleri Panel v, Panel Philips-Perron tipi rho, Panel
Philips-Perron tipi t ve Panel ADF tipi t istatistikleriden oluşmaktadır.Grup istatistikleri ise
Grup Philips-Perron tipi rho, Group Philips Perron tipi t ve Grup ADF tipi t istatistiklerini
kapsamaktadır. Bu test istatistikleri arasında Pedroni(1999) Panel ADF ve Grup ADF
testlerinin küçük örneklemlerde daha güçlü testler olduğunu göstermiştir. Testlerin Ho
hipotezi ise ‘koentegrasyon yoktur’ şeklindedir. Kao (1999) panel koentegrasyon testi de
Pedroni (1999,2004) gibi Engle-Granger(1987) koentegrasyon testine dayanmaktadır. Bu
test için de önce Denklem (1) tahmin edilmekte ardından elde edilen hata terimlerine
Kao(1999)’un geliştirdiği şekliyle Dickey Fuller (DF) ve/veya ADF tipi birim kök testleri
uygulanmaktadır.
Uzun dönem parametre tahmini içinse Pedroni (2001) Grup ortalamalarına dayalı
FMOLS (Group mean fully modified ordinary least square,),DOLS (Dynamic ordinary least
square) ve OLS (ordinary least square) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Stock (1987) ile
Alves ve Bueno (2003) değişkenler arasında koentegre ilişkinin varlığı durumunda OLS
yönteminin süper-tutarlı (super-consistent) parametre tahmini sunduğunu ifade etmişlerdir.
Nitekim, Pao ve Tsai (2010) da çalışmalarında Panel OLS yöntemini kullanmıştır.
Fakat, diğerlerinin yanı sıra Pedroni (2000, 2001) Panel OLS yönteminin yanlı sonuçlar
üretebileceğini ifade etmiştir. Bunu nedeni olarak ise otokorelasyon ve içsellik (endogeneity)
sorunlarını göstermiştir. Nitekim, literatürde bu sorunlara karşı FMOLS ve DOLS yöntemleri
kullanılmaktadır. FMOLS, bu sorunları parametrik olmayan (non-parametric) bir yöntem
kullanarak çözerken, DOLS parametrik bir yöntem kullanıp denklemin sağ tarafına farkı
alınmış değişkenlerin öncül (lead) ve ardıl (lag) değerlerini eklemektedir (Sadorsky, 2012,
s. 479).
FMOLS yönteminde uzun dönem katsayısı Denklem(3)’te gösterildiği gibi tahmin
etmektedir:


 *GMFMOLS

1




 T
  T
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i 1  t 1
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olmaktadır.

L 22i

Ayrıca,  i uzun dönem kovaryans matrisini
o

göstermek üzere, Li  i ’nin alt üçgensel





matrisidir.  eş zamanlı kovaryans iken  i otokovaryansların ağırlıklı toplamıdır.  i ise her
bir tahminci için otokorelasyon düzeltme terimini göstermektedir.
Buradan hareketle grup ortalamalarına (group mean estimation) dayalı Panel GM-FMOLS;




 *GMFMOLS  N 1 i 1  *FMOLS şeklinde hesaplanmaktadır. Burada
N



 *FMOLS klasik FMOLS

tahmincisini göstermektedir.
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Grup ortalamasına dayalı Panel DOLS(GM-DOLS) yöntemi içinse Denklem(1)
aşağıdaki gibi genişletilmektedir:

Rit   o  1 it 

Ki



k  Ki

ik

 it  k  it*

(4)

Bu kapsamda DOLS ,
*

 GMDOLS

1
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i 1  t 1
  t 1
 


(5)




şeklinde ifade edilmektedir. Burada , zit  ( it   it ,  it  K ,........ it  K ) ve Rit  Rit  Rit


olmaktadır. Buradan hareketle de Panel GM-DOLS ,  *it  N 1



i1  *DOLSit şeklinde
N

hesaplanmaktadır. Burada , it * klasik DOLS tahmincisini göstermektedir.
3. Bulgular
Değişkenlere ait grafikler EKI’de gösterilmiştir. Panel birim kök testi sonuçları da
Tablo1’de sunulmuştur. Breitung (2000) ve Hadri (1999) birim kök testleri serilerin birinci
dereceden bütünleşik yani I(1) olduklarını gösterirken, Fisher PP(1999) birim kök testi, trendli
model için serilerin I(1), trendsiz model içinse I(0) olduklarını göstermektedir. Hlouskova ve
Wegner (2006) Monte Carlo simulasyonuna dayalı güncel çalışmalarında, diğer birinci nesil
panel birim kök testlerine göre Breitung (2000) testinin daha güçlü bir test olduğunu ifade
etmişlerdir.
Tablo 1: Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Breitung
C

C+T

Hadri
C

C+T

Fisher PP
C

C+T
Düzey
Faiz
-0.73(0.23)
-0.821(0.208) 6.56*(0.00)
2.75*(0.00)
36.28*(0.00)
23.17(0.057)
Enf
-1.48(0.068) -1.19(0.117)
3.53*(0.00)
2.16*(0.015) 32.20*(0.00)
19.83(0.135)
Fark
Faiz
-9.38*(0.00)
-8.40*(0.00) -0.95(0.829) 0.736(0.23)
304.4*(0.00)
273.3*(0.00)
Enf
-10.2*(0.00)
-7.63*(0.00) -0.71(0.761) 0.30(0.382)
303.7*(0.00)
271.4*(0.00)
Gecikme uzunluğu MSIC’e göre belirlenmiştir.C trendsiz , C+T trendli modeli göstermektedir.Parantez
içindeki değeler olasılık değerleridir.*,%5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.Handri(1999) için verilen
değerler değişen varyans sorununa karşı dirençli Handri- Z istatistikleridir.

Mishra, Smyth ve Sharma (2009) da birim kök testlerinin birbirinden farklı sonuçlar
verdiği durumda Breitung(2000) birim kök testinin sonuçlarını esas almıştır. Ayrıca, Rao ve
Kumar (2009) ile Singh(2013), serilerin düzey değerlerine uygulanan panel birim kök
testlerinin birbirinden farklı sonuçlar verdiği durumda, birinci farkı alınmış serilerin durağan
çıkmasının, serilerin I(1) olduğunun kabul edilmesi için yeterli olduğunu belirtmiştir
Dolayısıyla, bu çalışmada nominal faiz ve enflasyon serilerinin I(1) olduğuna sonucuna
ulaşılmıştır.
Panel koentegasyon testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Pedroni (2004) için
trendsiz model sonuçlarına bakıldığında başta Panel ve Group ADF olmak üzere test
istatistiklerinin çoğunun değişkenler arasında koentegre bir ilişki olduğu sonucuna işaret ettiği
görülmektedir. Ayrıca trendli model sonuçları da ( daha güçlü bir şekilde) benzer bulgulara
işaret etmektedir. Dahası Kao (1999) panel koentegrasyon testi sonuçları da Pedroni (2004)
testi sonuçlarını desteklemektedir. Bu bulgulardan hareketle inceleme kapsamındaki
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yükselen piyasa ekonomilerinde nominal faiz oranları ile enflasyon arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 2: Pedroni (2004) ve Kao (1999) Panel Koentegrasyon Testi Sonuçları
Pedroni(2004)
Trendsiz (C)
Trendli (C+T)
Panel v
3.791*(0.000)
5.494*(0.000)
Panel rho
-3.326*(0.000)
-5.689*(0.000)
Panel PP
-2.431*(0.007)
-4.512*(0.000)
Panel ADF
-2.295**(0.011)
-4.37*(0.000)
Group rho
-0.971(0.165)
-2.527*(0.005)
Group PP
-1.056(0.199)
-3.176*(0.000)
Group ADF
-1.563***(0.06)
-3.532*(0.000)
Kao(1999)
ADF
-4.858*(0.000)
Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. Gecikme uzunluğu maksimum gecikme 12 olacak
şekilde SIC kriterine göre belirlenmiştir.*,**,*** sırasıyla %1,%5 ve %10 anlamlılık düzeyini
göstermektedir.

Pedroni (2001) Panel GM-FMOLS, DOLS ve OLS sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Sonuçlara bakıldığında her üç yöntemin de birbirine oldukça yakın sonuçlar verdiği
görülmektedir Dolayısıyla, yükselen piyasa ekonomilerinde nominal faiz oranı ile enflasyon
oranı arasındaki uzun dönem katsayısının yaklaşık 0.64 civarında olduğu söylenebilir. Uzun
dönem katsayısının birden farklı olup olmadığını sınamak için β=1 kısıtı girildiğinde de Ho
hipotezinin güçlü bir şekilde red edildiği görülmektedir. Bir diğer ifadeyle nominal faiz oranı ile
enflasyonun birebir hareket etmediği fakat aralarındaki ilişkinin de çok zayıf olmadığı
anlaşılmaktadır.
Tablo 3: Panel FMOLS, DOLS ve OLS sonuçları
Ülkeler

FMOLS
DOLS
OLS
β
Ho:β=1
β
Ho:β=1
β
Ho:β=1
Rusya
0.434**(2.292)
-2.986*
0.452**(2.239)
-2.719* 0.402**(2.104) -3.13*
Çin
0.407*(6.328)
-9.187*
0.405*(5.912)
-8.658* 0.383*(5.812)
-9.36*
Türkiye
2.126*(9.637)
5.105*
2.085*(8.21)
4.270*
2.086*(9.92)
5.166*
Polonya
0.206***(1.658)
-6.362*
0.238***(1.722)
-5.685* 0.206(1.637)
-6.30*
G.Afrika
0.297*(2.840)
-6.355*
0.295*(2.694)
-6.434* 0.320*(3.001)
-6.70*
Meksika
0.632(1.546)
-0.897
0.600(1.62)
-1.077
0.628***(1.892) -1.120
Endonezya 0.392*(5.884)
-9.126*
0.393*(5.874)
-9.079* 0.346*(4.149)
-7.816*
0.642*(11.41)
-11.26*
0.638*(10.68)
-11.11* 0.624*(10.77)
-11.80*
Panel
Parantez içindeki değerler t istatistikleridir. β uzun dönem katsayısını göstermektedir. Ho: β=1 uzun
dönem katsayısına girilen kısıtı göstermekte olup altında gösterilen değerler t istatistikleridir. *,**,***
sırasıyla %1,%5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

Panel sonuçlarına ilaveten, bulgular her bir ülke için tek tek de değerlendirilebilir.
Sonuçlar bu açıdan değerlendirildiğinde, öncelikle, uzun dönem katsayı tahmininde kullanılan
her üç yöntemin yine birbirine benzer sonuçlar ürettiği görülmektedir. Ayrıca, uzun dönem
katsayısının anlamlılığına bakıldığında, Meksika dışındaki tüm diğer ülkelerde katsayının
anlamlı olduğu görülmektedir5. Katsayının da Türkiye hariç, yaklaşık 0.20 ile 0.63 arasında
değiştiği anlaşılmaktadır. Türkiye içinse bu katsayının 2 civarında olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla, diğer ülkelere nazaran Türkiye’deki faiz oranının enflasyondaki gelişmelere daha
duyarlı olduğu söylenebilir. Enflasyonun yıllar itibariyle genel seyri dikkate alındığında,
Türkiye’deki enflasyon oranlarının diğer ülkelere nazaran daha yüksek ve kronik olması bu
durumun bir nedeni olabilir6. En az duyarlı olan ülkenin ise Polonya olduğu görülmektedir.
Ayrıca β=1 kısıtının yani Fisher (1930) hipotezinin güçlü formunun da uzun dönem
parametresinin (β) anlamlı çıktığı tüm ülkelerde red edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
ülkeler bazında yapılan bu analiz, Fisher (1930) hipotezine dair elde edilen bulguların birkaç
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ülkeden kaynaklanmadığı aksine inceleme kapsamındaki ülkelerin geneli için geçerli
olduğuna işaret etmektedir.
Ayrıca, bilindiği gibi, 2007-2008 döneminde ABD merkezli olarak küresel bir finansal
kriz başlamıştır. Bu krizin olası etkilerini de dikkate almak ve daha dirençli (robust) sonuçlar
elde etmek amacıyla, çalışma kriz öncesi ve sonrası dönem olarak iki ayrı dönem için de
incelenmiştir. Krizin başlangıç tarihi olarak da Cheng ve Hung’ın (2011) ile Orlowski’nin
(2012) çalışmalarında olduğu gibi Ağustos 2007 tarihi kullanılmıştır. Bu kapsamda elde
edilen bulgular Ek II’de gösterilmiştir. Nitekim, bu bulguların da Tablo 1 ve 2’de belirtilen birim
kök ve koentegrasyon testi sonuçları ile benzer olduğu görülmektedir.
4. Sonuç
Enflasyon ve faiz oranlarındaki değişimler hem iktisadi hem de finansal sistem üzerinde
önemli etkilere yol açabilmektedir. Dolayısıyla bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi
hem teorik açıdan hem de uygulanacak ekonomi politikaları açısından önemli olmaktadır. Bu
çalışmada da Fisher (1930) hipotezi çerçevesinde yükselen piyasa ekonomilerinde nominal
faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişki Pedroni (2004) ve Kao (1999) panel koentegrasyon
testleri kullanılarak incelenmişti. Uzun dönem katsayı tahmini içinse Pedroni (2001) GMFMOLS, DOLS ve OLS yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları incelenen
yükselen piyasa ekonomilerinde Fisher (1930) hipotezinin zayıf formunun geçerli olduğunu
ve uzun dönemde enflasyondaki bir birimlik artışın nominal faiz oranlarını yaklaşık 0.64 birim
artırdığını göstermektedir. Bu bulgular da, ilgili yükselen piyasa ekonomilerinde reel faiz
oranlarının durağan olmadığı dolayısıyla reel faktörler dışında merkez bankası politikaları ile
de etkilenebileceği anlamına gelmektedir.
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Ek I:
Grafik 1: Yükselen Piyasa Ekonomilerine Ait Faiz ve Enflasyon Serileri
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Ek II:
Tablo 4: Krizin Dikkate Alınması Durumunda Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Kriz
öncesi
Düzey
Faiz
Enf
Kriz
sonrası

Breitung
C
-1.28(0.099)
-0.46(0.32)
Breitung
C

C+T
0.306(0.62)
0.241(0.59)

C+T

Hadri
C

C+T

Fisher PP
C

4.15*(0.00)
3.11*(0.00)

5.71*(0.00)
4.72*(0.00)

34.9*(0.001)
17.7(0.221)

Hadri
C

C+T

Fisher PP
C

C+T
17.63(0.174)
9.41(0.804)

C+T
Düzey
Faiz
-1.73(0.042) -2.32(0.0101) 4.57*(0.00)
7.52*(0.00)
8.12(0.88)
7.05(0.932)
Enf
-3.52*(0.00)
-1.06(0.144) 3.26*(0.00)
2.31(0.0104) 12.86(0.53)
8.57(0.857)
Gecikme uzunluğu MSIC’e göre belirlenmiştir.C trendsiz , C+T trendli modeli göstermektedir.Parantez
içindeki değeler olasılık değerleridir.*,%1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.Handri(1999) için verilen
değerler değişen varyans sorununa karşı dirençli Handri- Z istatistikleridir.
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Tablo 5: Krizin Dikkate Alınması Durumunda Pedroni (2004) ve Kao (1999) Panel
Koentegrasyon Testi Sonuçları
Kriz öncesi
Kriz sonrası
Pedroni(2004)
Panel v
2.4328*(0.007)
1.562***(0.059)
Panel rho
-1.884**(0.0298)
-1.273***(0.100)
Panel PP
-2.023**(0.0217)
-1.358***(0.087)
Panel ADF
-1.698**(0.0447)
-1.932**(0.026)
Group rho
-0.608(0.271)
0.701(0.758)
Group PP
-1.581***(0.057)
0.022(0.508)
Group ADF
-1.002(0.158)
-1.07980.140)
Kao(1999)
ADF
-3.956*(0.000)
-3.074*(0.000)
Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. Gecikme uzunluğu maksimum gecikme 12 olacak
şekilde SIC kriterine göre belirlenmiştir.*,**,*** sırasıyla %1,%5 ve %10 anlamlılık düzeyini
göstermektedir.
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Ülkelerin yükselen piyasa ekonomileri olarak kategorize edilmesinde IMF sınıflandırması esas
alınmış ve OECD veri tabanında çalışmaya uygun veri setine sahip olan ülkeler çalışmaya dahil
edilmiştir. Ayrıntılar için bakınız: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1396.pdf stats.oecd.org
Nitekim bu çalışmanın literatür kısmında bulunan çalışmalara bakıldığında da Westerlund’ın (2007)
çalışmasının dışındakilerin ya geleneksel ekonometriye yani EKK ‘ya ya da zaman serisi analizine
dayandığı görülmektedir.
Başlangıç tarihi herbir ülke için çalışmaya uygun veri seti dikkate alınarak belirlenmiştir. Çalışma bir
dengeli (balanced) panel çalışmasıdır.
Nitekim literatürdeki çalışmaların genelinde benzer bir uygulama söz konusudur.
FMOLS ve DOLS Meksika için katsayının anlamsız olduğunu gösterirken OLS ancak %10
düzeyinde katsayının anlamlı olduğuna işaret etmektedir.
Örneğin OECD verilerinden hareketle, 2000’li yılların başından günümüze doğru aylık ortalama
enflasyon rakanmlarına bakıldığında yaklaşık %19 ile, belirgin bir şekilde Türkiye ekonomisinin ilk
sırada yer aldığı görülmektedir.
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Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Tefecilik Suçu
Hüseyin Gültekin
Özet
Günümüzde ekonomik aktörler arasında borç alma ve verme faaliyetleri önemli bir yer işgal
etmektedir. Bu kapsamda faiz karşılığında ödünç verme faaliyetleri ise toplumsal düzene olan etkisi
nedeniyle kamu otoritesince düzenlenmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Devlet faiz karşılığında
borç verme işlemlerini, sadece kendi izin verdiği ve denetleyebildiği kişi ve kuruluşlar eliyle
yapılmasına imkân tanımaktadır. Gerekli izinleri almadan bu tür işlemlerde bulunanlar ise cezai
müeyyidelerle karşı karşıya kalmaktadır. Türk hukuk sistemi bakımından Türk Ceza Kanunu madde
241’de düzenlenen tefecilik suçu, bu durumu yansıtan en önemli düzenlemelerden biridir.
Kredi kartı ile tefecilik son yıllarda Türkiye'de tefecilik suçunun en yaygın işlenme
yöntemlerinden biridir. Failleri cezalandırmanın yanı sıra suç kazancına yönelik önlemler tefecilik
suçuyla mücadelede etkili olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tefecilik Suçu, Faizle Ödünç Verme, Kredi Kartıyla Tefecilik.
JEL Sınıflaması: K14.

Usury By Using Credit Card
Abstract
Lending and borrowing activities among economic actors are quite common in today’s world. In
this scope, activities of lending at interest are regulated and controlled by public authority due to their
effect on social order. State allows lending at interest to be performed only through persons and
institutions it permits and supervises. Those who conduct such transactions without required
permissions face penal sanctions. With regard to Turkish legal system, usury offence regulated in
Article 241 of Turkish Penal Code is one of most important arrangements reflecting this situation.
Usury by using credit card is one of the most common committing methods of the usury crime,
recent years in Turkey. Measures for the profits of crime besides punishment of the perpetrators will
be effective in the fight against the criminal usury.
Keywords: Criminal Usury, Money Lending At Interest, Usury By Using Credit Card.
JEL Classification: K14.

I. Kartlı Ödeme Sistemi ve Kredi Kartıyla Usulsüz Nakit Temini
A. Kredi Kartıyla Ödemede Taraflar
Bankalararası Kart Merkezi kredi kartını “Bankalar ve kredi kartı çıkartmaya yetkili
kuruluşların müşterilerine belirli limitler dâhilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanılmaksızın
mal ve hizmet alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri ödeme aracıdır.” şeklinde
tanımlamıştır (BKM). 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 3 üncü
maddesinde ise kredi kartının tanımı ”Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı
veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,”
şeklindedir.1



Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Uzmanı.
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Kartlı ödeme sisteminde “kart hamilleri, üye iş yerleri, iş yeri ile anlaşmalı kurum
(banka) ve son olarak da kart çıkaran kurum (banka)” vardır. Kart çıkaran bankalar (ihraççı
banka), kredi kartı düzenleme yetkisine sahip bankalardır. Kart hamili ise kredi kartı
hizmetlerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Sistemde kredi kartı kabulünü sağlamak
amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar işyeri ile anlaşmalı banka (kabulcü banka)
olarak isimlendirilirken, üye işyeri de bu bankalar ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kart
hamiline mal ve hizmet satmayı kabul eden gerçek ve tüzel kişilerdir (Kaya, 2012, s. 272).
Kart çıkaran bankalar kredi kartları basarak bu kartları müşterilerine dağıtırken; kabulcü
bankalar ise işletmeler ile belirli bir komisyon ücreti karşılığında anlaşmalar yaparak bu
işletmelere ait işyerlerine satış noktası terminalleri (POS-Point of Sale Terminal) sağlarlar.
POS, kredi kartı üzerinde bulunan kart ve kimlik bilgilerini esas alarak her türlü mal ve hizmet
alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan elektronik bir cihazıdır (Kaya, 2012, s. 273).
Anlaşılacağı üzere üye iş yeri, kabulcü banka ile anlaşıp, o bankanın POS cihazını kullanan
işletmelerdir. Diğer yandan bir banka aynı anda kabulcü ve ihraççı olabileceği gibi, sadece
ihraççı durumunda da olabilmektedir.

Bir işyeri kabulcü bir bankayla anlaşma yaptığında, o bankada söz konusu işyeri için bir
hesap açılmakta ve işyeri tüketicilerin kartlı ödeme yapmalarından kaynaklanan bütün
alacaklarını anlaşmalı olduğu bankadan almaktadır. Buna göre üye işyerinden bir kredi kartı
ile alışveriş yapıldığında, kart hamilinin kart bilgileri, üye işyerindeki POS cihazı aracılığıyla
önce kabulcü bankaya, oradan da kart hamilinin bankasına, yani ihraççı bankaya aktarılır.
İhraççı banka, kart hamiline her ay hesap özeti bilgilerini yollar ve kart hamili üye işyerinden
almış olduğu mal veya hizmetin bedelini kendi ihraççı bankasına öder. Bu alışverişe ilişkin
bedel ise ihraççı banka tarafından takas komisyonu kesildikten sonra üye işyerinin kabulcü
bankasına ödenir. Kabulcü banka da, üye işyeri komisyonunu kestikten sonra kalan meblağı
üye işyerine aktarır.
Kartlı ödeme sisteminde kart çıkaran banka, üye iş yerine kart hamilinin ibraz ettiği kartı
kullandırması karşılığında harcama tutarını ödemeyi taahhüt etmektedir. Kart hamilinin üye
işyerlerinden mal ve hizmet temini amacı ile kredi kartı ile yaptığı alışverişlerde, kartın
kullanılmasını müteakip üye işyeri tarafından harcama belgesi düzenlenir. Satış belgesi veya
slip de denilen harcama belgesi, kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili olarak üye işyerleri
tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri gösteren ve kart
hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle
belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgedir (Çeker, 1997, s.44).
Görüldüğü üzere bu sistemde harcama yapıldıktan sonra üye işyerinin harcama
belgelerini kabulcü bankaya ibraz etmesi koşuluyla, komisyon düşüldükten sonra kalan
parayı alması garantidir (Teoman, 1996, s.37). Oysaki üye işyeri işletme, taksitle mal ve
hizmet satmış olsaydı, müşterinin temerrüdü durumunda müşteriyi kendisi takip etmek
zorunda olmasına karşın, kredi kartı sisteminde risk üye işyerinin üzerinden kalkmakta ve
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kartı çıkaran banka tarafından üstlenilmektedir (Açıkgül, 2007, s.32). Kredi kartı hamillerinin
kredi kartı borçlarını ödememesi durumunda, kart çıkaran banka tek tek kredi kartı borcunu
yüklenmek durumundadır. Yine kredi kartı hamilinin iflası, hakkındaki bir icra takibinden
sonuç alınmaması, ödemelerinin tatil edilmesi durumunda risk tamamen kredi kartı çıkaran
bankanın üzerinde kalmaktadır (Zöhre, 2008, s.8).
B. Kredi Kartıyla Usulsüz Nakit Temini
Kredi kart sözleşmesi kartı çıkaran banka ile kredi kartı sahibi arasındaki hukuki ilişkiyi
ifade eden ve taraflara karşılıklı edimler yükleyen “tam iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşme”dir (Zöhre, 2008, s.19). Diğer yandan kredi kartı sözleşmesinde birden fazla
sözleşme türüne ilişkin edimler bir arada bulunabileceğinden bu sözleşmeler esasen
kendisine özgü (sui generis) sözleşmelerdir (Nokay, 2006). Bu sözleşme ile kart çıkaran
banka “iş görme” edimi ifa eder ve sürekli olarak, üye işyerlerinin kredi kartını nakitsiz ödeme
aracı olarak kabul etmesi için faaliyette bulunma yükümlülüğü üstlenir (Sevim, 2012, s.156).
Buna ilaveten kredi kartı sahibine karşı, onun işyerinden yaptığı alışverişlerin tutarını üye
işyerine ödeme yükümlülüğü de üstlenir. Kredi kartı hamili ise, üye işyerinden temin ettiği mal
ve hizmetlerin bedellerini kartı çıkaran bankaya ödemekle yükümlüdür. Belirli bir limit
dâhilinde üye işyerlerinden mal ve hizmet satın almanın dışında kredi kartları, sözleşme
ilişkisi çerçevesinde kart hamiline, mülkiyeti kart çıkaran kuruluşa ait olan nakit çekme yerleri
veya otomatik para ödeme makinelerinden (ATM) nakit çekme hakkını da verir (Zöhre, 2008,
s.19). Kredi kartı ile nakit avans çekme imkânı sağlandığından, burada ayrıca bir de bir kredi
ilişkisi söz konusu olmaktadır. Kart hamili nakit kullanım karşılığında kart çıkaran kuruluşa
kullanılan nakit tutarı ile sözleşmeyle belirlenen faiz tutarını da ödemekle yükümlüdür
(Sevim, 2012, s.157).
Kredi kartıyla yapılan alış veriş sonrasında üye işyerince düzenlenen harcama
belgesinin kredi kartı sahibince imzalanmasıyla kredi kartı sahibi iki ayrı irade beyan etmiş
olur. Bunlardan ilki kartı sahibinin üye işyerlerinden, harcama belgesinde belirtilen tutarda bir
mal veya hizmet satın aldığını ve bundan dolayı da borçlandığını açıklamasına ilişkinken;
ikincisi ise, kartı çıkaran kuruluşa üye işyerine karşı olan borcunu ödemesi için bir talimat
vermesine yönelik irade beyanlarıdır. Senet kavramı hukukta genel olarak “bir kişinin kendi
aleyhine delil teşkil etmek üzere yazılı şekilde düzenlediği belgeler” anlamında kullanılırken;
ticari anlamda senet, satılan bir mal ve hizmetin tutarının peşin ödenmeyip gelecek bir tarihte
ödeneceğini göstermek üzere düzenlenen belgedir (Muhasebe Dersleri). Bir senetten
bahsedebilmek için, onu düzenleyen kişi açısından bağlayıcı şekilde açıklanmış bir irade
beyanının mevcut olması yeterlidir (Kıymetli Evrak Hukuku). Bu kapsamda harcama belgesi
bir irade beyanı içerdiğinden “senet” niteliğinde olup, kredi kartı hamili üye işyerine karşı
harcama belgesinde yazılı tutar kadar borçlandığını beyan ettiğinden, harcama belgesi bir
borç senedidir (Zöhre, 2008, s.17). Bu sebeple üye işyerinin mal ve hizmet alımını belgeler
nitelikteki harcama belgesinin yanı sıra hem ispat amacıyla hem de gelirin vergilendirilmesi
açısından fatura da tanzim etmesi gerekmektedir (Sevim, 2012, s.158).
Kart hamilinin yaptığı alışverişler neticesinde düzenlenen harcama belge tutarlarının,
belgenin düzenlenme tarihi ile kart hamillerinden tahsil edilmesi arasında geçen sürede ise
kart çıkaran banka, kart hamiline nakdi kredi kullandırmış olur. Kart hamilinin harcama
tutarının sadece bir kısmını ödemiş olması halinde ise kart çıkaran bankanın, ödenmeyen
kısım ile kart limiti arasında kalan tutar kadar gayri nakdi kredi; kart hamili tarafından
ödenmeyen harcama belgesi tutarı kadar da nakdi krediyi kart hamiline kullandırdığı kabul
edilir (Kaya, 2009, s.41).
Sözleşme ilişkisi gereğince kart hamili kredi kartını, kart çıkaran bankaya ait
ATM’lerden nakit çekmek için; banka tarafından özel olarak nakit ödeme yetkisi verilmemiş
olan üye işyerlerinden ise sadece mal ve hizmet alımı için kullanabilir. Ancak kredi kartları
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usulsüz POS işlemleriyle üye işyerlerinden nakit temini için de kullanılabilmektedir. Kredi
kartı tefeciliği olarak adlandırılan bu usulsüzlük genellikle iki ayrı yöntemle yapılmaktadır:
5 bin Lira nakit paraya ihtiyacı olan kart hamilinin kredi kartıyla satış yapılmış gibi POS
cihazından 6 bin Liralık çekim yapılır. Kart hamiline elden 5 bin Lira verilirken, 6 bin Lira ise
faiz ve vergi karşılığı olarak POS sahibi üye iş yerine kalır. İşletme, bu işlem için satış
yapılmış gibi fatura, fiş keser ve diğer satışlarla birlikte POS cihazındaki bu sahte satışı da
KDV beyannamesine dâhil ederek vergisini öder (Kızılot, 2013).
10 bin lira borcu bulunan kart hamili POS sahibi üye işyerine gider ve nakit talep eder.
İşletme sahibi 10 bin Liralık borcu hemen kapatır, buna karşılık kart hamilinin kredi kartından
belirlediği faiz oranını da hesaba katarak örneğin 12 bin liralık alım gerçekleştirir ve bu
alışverişi de taksitlendirir (Pos Tefeciliği).
Kredi kartı hamilinin kart çıkaran kuruluşa ait ATM’den nakit temin etme imkânı
olmasına rağmen; herhangi bir üye işyerinden -görünüşte mal veya hizmet alımı yaparakfaizle nakit temin etmesi halinde sözleşmeye aykırı davrandığının kabulü gerekir (Sevim,
2012, s.159). Zira hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki bu eylemle kart hamili,
sözleşmenin kendisine yüklediği tali yükümlülüğe aykırı bir şekilde kartını kullanarak,
sözleşme gereğince kart çıkaran bankanın yasa gereği elde etmeye hak sahibi olduğu faiz
gelirinden yoksun kalmasına ve dolayısı ile kredi kartı çıkaran bankanın haklarının
zedelenmesine sebep olmaktadır. Sevim; bu hususun Borçlar Hukukuna göre kart hamili
açısından sözleşmeye aykırılık teşkil ettiği, üye iş yeri açısından da haksız fiil olup, haksız fiil
sorumluluğu doğurduğu görüşündendir.2 Bu durumda söz konusu eylem sebebiyle, kart
hamili sözleşmeye aykırılıktan; üye işyeri de haksız fiilinden dolayı, kart çıkaran bankanın
uğradığı zararları tazmin borcu altında olacakları söylenebilir (Sevim, 2012, s.159).
II. Kredi Kartıyla Usulsüz Nakit Temininin Tefecilik Suçu Açısından
Değerlendirilmesi
A. Tefecilik Suçu
Tefeci dil bilgisi bakımından “El altından yüksek faizle para veren kimse” tefecilik
kavramı ise “Tefecinin işi, faizcilik” anlamlarına gelmektedir (TDK). Tefecilik suçu ile ilgili ilk
kanuni düzenleme, 8.6.1933 tarihli ve 2279 sayılı “Ödünç Para Verme İşleri Kanunu” dur.3
Bahsi geçen Kanunun 17 inci maddesinde tefecilik suçu: “Tefecilik edenler bir aydan bir
seneye kadar hapse ve (500) liradan (10.000) liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.
Ayrıca iki seneden beş seneye kadar âmme hizmetlerinden memnuiyetlerine karar verilebilir.
Bu cezalar tecil edilmez.” şeklinde idi. Daha sonra, 30.9.1983 tarihli ve 90 sayılı “Ödünç Para
Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile 2279 sayılı Kanun, 17 inci
maddesi hariç olmak üzere, yürürlükten kaldırılmış ve aynı KHK’nin 15 inci maddesinin 2 nci
fıkrasında, tefecilik suçu “tefeciler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla birlikte 50 bin liradan
az olmamak kaydıyla, sağladıkları menfaatlerin 5 katı ağır para cezasıyla cezalandırılır. …”
şeklinde yeniden tanımlanmıştır.4 Ancak, 90 sayılı KHK’nin 17 inci maddesinde, tefecilik
suçunun tanımlandığı 15 inci maddenin, bu KHK’nın kanunlaşması üzerine yürürlüğe
gireceği ve bu tarihe kadar 2279 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin uygulanması gerektiği
yönünde hüküm bulunmaktaydı. 90 sayılı KHK’nin, 21.11.2012 kabul tarihli, 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunuyla yürürlükten kaldırılıncaya
dek kanunlaşmamış olması ve Mülga 765 sayılı TCK’de tefecilik suçuna yer verilmemesi
sebebiyle 5237 sayılı TCK yürürlüğe girmeden önceki dönemde, tefecilik suçunun yasal
dayanağı 2279 sayılı Kanun ve 90 sayılı KHK (545 sayılı KHK ile değişik) olmuştur.5 Mülga
2279 sayılı Kanun ile Mülga 90 sayılı KHK (545 sayılı KHK ile değişik) döneminde, bankacılık
faaliyetleri kapsamındakiler hariç olmak üzere, yetkili otoriteden izin alınmak suretiyle
yapılan faiz karşılığında ödünç verme işlemleri ikrazatçılık olarak adlandırılıp, Hazine
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Müsteşarlığı’ndan aldıkları izin ile ivaz karşılığında ödünç para verme yetkisine haiz gerçek
kişilere de ikrazatçı denilmiş ve izin alınmadan yapılan veya izin süresi bittikten sonra
yapılmaya devam edilen ödünç para verme işlemleri veya sair kazanç getirici işlemler
tefecilik suçu kapsamına alınmıştır (Uğur, 2007, s.66).
Aslında 6361 sayılı Kanundan önce, tefecilik suçunun tanımlanmış olduğu 1 Haziran
2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK, yeni tarihli bir kanuni düzenleme olması
sebebiyle tefecilik ile ilgili suç ve ceza hükümleri açısından 90 sayılı KHK ve 2279 sayılı
Kanundaki hükümleri zımnen ilga etmiştir (Sevim, 2012, s.161). 2012 yılında ise 6361 sayılı
Kanun ile 90 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple tefecilik suçu hakkında
uygulanacak olan suç ve ceza hükümleri 5237 Sayılı Kanun’a göre belirlenecek olup; TCK’de
tefecilik suçuyla ilgili 241’inci madde “Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para
veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile
cezalandırılır” şeklindedir. Maddenin gerekçesi ise aynen aşağıdaki gibidir:
“Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da
olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur.
Tefecilik suçu, iktisadi hayatımızda, “senet kırdırma” denen usulle de işlenebilir. Örneğin
henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında bono
üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu oluşur.
Çünkü bu durumda bononun el değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç
ilişkisine dayanmamaktadır. İfade yerinde ise, bu durumlarda, birer ödeme aracı olan
bononun veya çekin kendisi satılmakta ve satın alınmaktadır.
İzlenen suç politikası gereğince, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para
veren kişi cezalandırılmaktadır. Buna karşılık, ödünç para alan kişi cezalandırılmamaktadır.” 6
Tefecilik suçunun hukuki konusunu ekonomi alanındaki kamusal düzen oluşturur
(Karakehya, 2013, s.933). Suçun maddi konusu ise kazanç amacıyla ödünç verilen paradır
(Özgenç, 2010, s.545). Paranın türü (yerli-yabancı para vs.), geri verme süresinin uzunluğu
ve fazla değerin (faiz) alınması konusunda geçecek sürenin uzun veya kısa olması suçun
oluşması bakımından önemli değildir (Erdağ, 2007). Maddede paradan bahsedildiği için ivazlı
olarak bile olsa menkul kıymet gibi değerlerin bir başkasına ödünç verilmesi halinde tefecilik
suçu oluşmaz. Ancak misli eşyadan sayılan altının da ivazlı bir şekilde ödünç verilmesi
halinde bu suçun oluşacağı yönünde görüşler de vardır (Yaşar, Gökcan ve Artuç, 2010,
s.6715). Yine tefecilik suçunun oluşması için failin elde ettiği fazla değerin (faiz) ödünç
vermiş olduğu paranın piyasa şartlarında uğradığı değer kaybından daha fazla miktarda
olması gerekmektedir7 (Malkoç, 2006, s.1565).
Tefecilik suçunun faili ancak gerçek kişilerdir. Fakat tefecilik suçu sebebiyle bir tüzel
kişi yararına haksız menfaat sağlanmış ise TCK madde 242’de yer alan özel hüküm
sebebiyle bu tüzel kişiler hakkında da tüzel kişilere has güvenlik tedbirleri (TCK madde 60/1
uyarınca, faaliyet izni iptali ve madde 60/2 uyarınca da müsadere hükümleri)
uygulanabilecektir.
Bu suçtan dolayı, genellikle acil ekonomik kaynağa ihtiyaç duyan, mali açıdan zor
durumda olan kimselerin mağduriyetleri genel olarak kabul edilse de tefeciden para alan
kişinin mağdur sayılıp sayılmayacağı hususu tartışmalıdır. Meran kazanç elde etmek
amacıyla kendisine para verilen kişilerin yanı sıra tefeciliğin yaygınlaşmasıyla ekonomik
düzenin devamlılığı tehlikeye düşecek olan toplumun da bu suçun mağduru olduğu
görüşündedir (Meran, 2012, s.24). Birtek (2009)’a göre tefecilik suçunda tefeciden para alan
kişi, mağdur olduğundan değil yasa koyucunun izlemiş olduğu suç politikası gereği
cezalandırılmamaktadır (Birtek, 2009).
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Tefecilik suçunun fiili veya hareket unsuru, başkasına kazanç amacıyla ödünç
vermektir (Karakehya, 2013, s.934). 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 386’ncı maddesine göre
“Tüketim ödüncü sözleşmesiyle ödünç veren, sözleşmeye konu olan şeyin (örneğin paranın)
mülkiyetini, ödünç alana nakletmek borcu altına girer. Ödünç veren, sözleşmeye konu şeyi
(örneğin parayı) ödünç alana teslim etmekle, bunun üzerindeki mülkiyetin bu kişiye intikalini
sağlar. 8 Tüketim ödüncü sözleşmesi ivazlı olabileceği gibi ivazsız da olabilir. İvazsız tüketim
ödüncü sözleşmesi kamu otoritesinin iznine bağlı değildir. İvazlı tüketim ödüncü sözleşmeleri
ise kamu otoritesinin iznine bağlıdır ve ancak ilgili mevzuatta belirtilen esaslar kapsamında
yapılabilir. İvaz karşılığı ödünç para vermek, Mülga 90 sayılı KHK yürürlükten kaldırıldığı için,
sadece banka statüsüne sahip anonim şirketlere tanınan bir yetkidir. Bu sebeple ilgili kamu
otoritesinden gerekli izinler alınmadan ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara aykırı olarak
ivazlı ödünç para verme işlemleri TCK madde 241’de tanımlanan tefecilik suçunu oluşturur.
Tefecilik suçu, suça konu ödünç paranın verilmesiyle işlenmiş olur (Uğur, 2007, s.71).
Bu sebeple suçun tamamlandığı an tüketim ödüncü sözleşmesinin yapıldığı an değildir
(Özgenç, 2010, s.547). Diğer yandan kazanç için verilenin para olması gerekirken, maddi
kazancın mutlaka para olması gerekmez. Örneğin ödünç verilenden daha fazla değere sahip
mülkün alınması da bu suçu oluşturur (Parlar, 2011, s.15). Diğer yandan ilgili mercilerden
alınan yasal izinlerle veya kanunlardan alınan yetki ile kazanç amaçlı ödünç para verme
işlemleri tefecilik suçunu oluşturmaz. Örneğin bankalar kendi mevzuatı ve Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamında faaliyet gösterirler ve bu kurumların yapmış oldukları faiz karşılığı borç
verme işlemleri de yasaldır.
Tefecilik suçunun oluşması için tefecilik sayılan eylemlerin sürekli bir biçimde veya
meslek ittihaz edilerek yapılması zorunlu olmadığı genel kabul olsa da TCK madde 241’in
başlığında “tefecilik” denilmek suretiyle “–cilik” eki ile birlikte tefeci kavramının kullanılmış
olmasının bu işin meslek ittihaz edilmesi veya sürekli bir biçimde yapılmasının
cezalandırılmak isteğine binaen olduğu; yine öğretide bu suçun oluşabilmesi için meslek
olarak yapılması gerektiği ve bir kez kazanç maksadıyla ödünç para vermek fiilinin tefecilik
suçu kapsamında sayılamayacağı, süreklilik ve meslek edinme unsurlarının tefecilik suçunun
oluşumu bakımından gözetilmesi gerektiği de öne sürülmüştür (Donay, 2007, s.348).
Yargıtay tefecilik suçunun oluşması için 5237 sayılı Kanun öncesinde, belirli bir süre boyunca
birden fazla kişiye sürekli ve sistemli bir biçimde faiz karşılığı ödünç para verme koşulunu
aramıştır.9 5237 sayılı TCK’nin yürürlüğe girmesinden sonra da ilk başlarda bu uygulamasını
devam ettirmiştir.10 Ancak daha sonra, kanunda tanımlanan fiilin bir kere gerçekleştirilmesi
halinde de tefecilik suçunun oluşacağını kabul eden Yargıtay, bu uygulamasını
değiştirmiştir.11
Suçun manevi unsuru bağlamında tefecilik suçunun oluşması için failde ödünç para
vermek suretiyle kazanç elde etmek saikinin bulunması gerekmektedir (Erdağ, 2007, s.2).
Kazanç elde etme amacı olmaksızın ödünç vermeler ile yine kazanç elde etmek kastı
olmaksızın ödünç alınan paranın geri ödenmesine kadar geçen sürede muhtemel değer
kaybı tutarı ile sınırlı olan ilave ödeme talepleri tefecilik suçunu oluşturmaz. Yine kazanç
sağlama amacı taşımayan, yakın akrabalık veya kişisel ilişkiler nedeniyle verilen ödünçler de
bu suç kapsamında değildir (Birtek, 2009).
Failin işlemeye kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya
başlayıp da elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaması hali ceza hukukunda “teşebbüs”
olarak adlandırılmakta olup, tefecilik suçunda teşebbüs mümkündür (Karekehya, 2013,
s.935). Tek bir kişi tarafından işlenebilen bir suçun birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle
işlenmesi durumunu anlatan “iştirak” açısından bakıldığında tefecilik suçunun iştirake de
müsait olduğu görülür (Meran, 2012, s.26).
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Re ’sen takip edilen suçlardan olan tefecilik suçunun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası şeklinde olduğundan, fail hem adli para
cezasına hem de hapis cezasına maruz kalacaktır. Adli para cezası TCK madde 52’ye göre
hesaplanacaktır. Buna göre adlî para cezasının alt sınırı TCK m. 241’de belirtilmemiş
olduğundan alt sınır beş gün adli para cezası şeklindeyken, somut bir olayda adli para cezası
tutarı; her bir gün için yirmi ila yüz lira arasında takdir edilecek miktarın, gün sayısı ile
çarpılması suretiyle belirlenecektir.12
Hakim, tefecilik suçunda alt sınırdan verilen hapis cezasını TCK madde 51 uyarınca
erteleyebilecektir.13 Ancak para cezası ertelenemeyecektir (Bekar, 2013, s.520). Tefecilik
suçunun mağduru olduğu kabul edilmesi durumunda, CMK’nın 231 nci maddesindeki
hükümlere göre, mağdurların zararı giderilirse, diğer koşulların da mevcut olması durumunda
hükmün açıklanmasının geri bırakılması da mümkündür14 (Bekar, 2013, s.520).
Tefecilik suçunda dava zamanaşımı TCK madde 66/1-e’ye göre sekiz yıldır ve bu suç
ödünç paranın borç alana verilmesiyle tamamlanmış olduğundan TCK madde 66/6’ya göre
zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye başlar.15 Tefecilik suçunda ceza zamanaşımı
ise TCK madde 68/1-e’ye göre on yıldır.16
Yine bu suçla ilgili olarak müsadere uygulaması yapılacağı konusunda doktrinde görüş
birliği vardır. Ancak müsadere hükümlerinin uygulanmasında paranın tamamının mı yoksa
sadece alacak faizi teşkil eden kısmımın mı müsadere edileceği hususu tartışmalı olup;
Malkoç, sadece kazanç sayılan ve suça konu alan miktarın müsadere edilmesi gerektiği
görüşündeyken (Malkoç, 2006, s.1565), Dündar, söz konusu paranın suç konusu olması
sebebiyle tamamının müsadere edilmesi gerektiğini öne sürmüştür (Dündar, 2007, s.4).
Özgenç ise tefecilik suçu kapsamındaki anapara ve faizin kazanç müsaderesiyle ilgili TCK
madde 55’in yanı sıra eşya müsaderesiyle ilgili 54 üncü maddesi kapsamında müsadere
edileceği görüşündedir (Özgenç, 2010, s.553). Meran ise yasaya uygun olmadan verilen
ödünç para karşılığı alınan kazancın haksız olduğundan müsadere edileceği ancak yasal
olarak alınsaydı ödenmesi gereken faizin ise müsadere edilmeyeceği ve müsadere
öncesinde mağdur kişinin yüksek faiz nedeniyle uğradığı zararın da giderilmesi gerektiği
düşüncesindedir (Meran, 2012, s.41).
Tefecilik suçu için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünden, 5235 sayılı Adli Yargı İlk
Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında
Kanun’un 11’nci maddesi uyarınca görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.17
B. Kredi Kartıyla Tefecilik Suçu
Her suçta bulunması zorunlu yapısal unsurlar; maddi ve manevi unsurlarıdır (Özgenç,
2008, s.171). Gerçekleştirilen haksızlık, maddi ve manevi unsurları ihtiva ediyorsa; kanuni
tarife uygun (tipik) bir haksızlıktan söz edilir. Ancak haksızlığın tipik olması, tek başına suçun
oluşumu için yeterli olmayıp, ayrıca kanuni tarife uygun bu haksızlığın hukuka aykırı olması,
bir başka ifade ile ortada bir hukuka uygunluk sebebinin de bulunmaması gerekir (Özgenç,
2008, s.275).
Suçun maddi unsurları; fiil, netice, nedensellik bağından ibarettir (Toroslu, 1998, s.47).
Ancak sırf hareket suçlarında, kanuni tarifte öngörülen fiilin icrası ile suç tamamlandığından,
bu suçlarda maddi unsurlar arasında netice ve dolayısıyla da nedensellik bağı yer
almamaktadır.18 Ayrıca doktrinde suçun konusu, faili ve mağduruna da suçun maddi unsurları
arasında yer verildiği görülmektedir (Erem ve Toroslu, 1999, s.525). Suçun manevi unsuru
ise, fail ve fiil arasındaki manevi bağı ifade eder (Özgenç, 2008, s.225).
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1. Maddi Unsur
a. Suçun Konusu
Tefecilik suçunun maddi konusunu, kazanç amacıyla ödünç verilen para oluştururken;
kredi kartı ile kart hamiline usulsüz nakit sağlanması eyleminde de maddi konu, kart
çekildikten sonra mağdura verilen para olarak karşımıza çıkmaktadır (Karakehya, 2013,
s.934). Bu sebeple maddi konu bakımından tefecilik suçu ile örtüşülmektedir.
b. Fiil
Tefecilik suçunu oluşturan fiil, başkasına kazanç amacıyla ödünç para vermektir. Yine
tefecilik suçunun oluşabilmesi için, kazancın mutlaka faiz olarak adlandırılması gerekmez,
ödünç para verenle alan arasındaki ilişkide kazanç, “faiz” den farklı bir adla da ifade edilmiş
de olabilir (Özgenç, 2010, s.553). Kredi kartı ile kart hamiline usulsüz nakit sağlanması
eyleminde ise hem ödünç verilen meblağ hem de kredi kartı borcu olarak bankaya ödenen
meblağ, para olarak karşımıza çıkmaktadır (Karakehya, 2013, s.934). Kredi kartıyla üye iş
yerinden nakit temininde POS cihazından komisyon olarak ifade edilen faiz ile birlikte toplam
miktarı çektiğinde üye işyeri, artık alacağı parayı garantilemiştir. Zira üye işyeri, borçluya
nakit olarak ödediği miktar ile kazancını oluşturan parayı bilahare bankadan tahsil
etmektedir. Burada da kazanç amacıyla bir ödünç verme söz konusu olduğundan fiil unsuru
açısından da tefecilik suçuyla örtüşme vardır. Tefecilik suçu ödünç paranın borç alana
verilmesiyle tamamlanmış olduğundan kredi kartı ile kart hamiline usulsüz nakit sağlanması
eyleminde de tefecilik suçunun tamamlanması paranın borç para alan kişiye verilmesiyle
gerçekleşir.
Özgenç (2010) kredi kartı ile üye iş yerinden nakit temininde tefecilik suçunun oluşumu
açısından gerçekte mal satışı yapılmayan ve yapılan durumları birbirinden ayırmaktadır.
Özgenç (2010)’a göre gerçekte mal satışı yapılmadan, görünüşte mal bedeli olarak tahsil
edilen paranın bir kısmının borçluya nakit olarak verilmesi şeklindeki işlemler, tefecilik
suçunu oluşturur. Muvazaalı diye adlandırdığı bu durumda tacir ne miktarda ve kaç lira
bedelle mal satışı yaptığına dair bir belge düzenlemediği gibi, ticari işletmeye ait muhasebe
sistemine satışla ilgili olarak usulüne uygun kayıt da düşmemekte ve fakat tamamen kurgusal
bir satışa konu malın bedeline tekabül eden miktarı kredi kartı kullanarak tahsil edip, bilahare
satışını yapmış gibi düşündüğü malı bu defa da satın aldığını var sayarak, müşteriye
nispeten daha düşük miktarda nakit para ödemesi yapmaktadır. Özgenç; bir ticari işletmede
satışı yapılan malla ilgili satış işleminin ticari ve vergi mevzuatı hükümlerine göre
belgelendikten sonra, satış bedelinin kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesinin hukuki
bir sakıncası yoksa bu şekilde satışı yapılmış bir malın bilahare ayni ticari işletmede ticari ve
vergi mevzuatı hükümlerine göre belgelenerek yeniden satın alınmasının ve karşılığında da
nakit para ödemesi yapılmasının da hukuka aykırı bir yönü bulunmadığı görüşündedir. Ona
göre; usulünce muhasebeleştirilen ve belgelenen aynı mala ilişkin satış ve satın alma
işlemleri dolayısıyla, zorunlu olarak, KDV gibi gerekli vergi tarh ve tahakkuk işlemleri de
yapıldığından bu gibi durumlarda tamamen usulüne uygun olarak icra edilmiş bir ticari
faaliyetin varlığı kabul edilmelidir. Zira söz konusu ticari ilişkide satılan malın fiyatı ile bilahare
satın alınması halindeki fiyatı arasında bir farkın olması, yapılan işlemin hukukiliğini
sakatlayan bir durum değildir. Özgenç’e göre ticari faaliyetin hukukiliğini tayin ederken esas
belirleyici olan husus, tacir konumundaki kişinin veya şirket temsilcilerinin niyetidir. Tacir
bakımından burada yapılan eylem önce mal satışı ve bilahare de satın alınmasıyken, mal
alım ve satımına ilişkin bütün bu işlemler bağlamında kazanç elde etmek amacının egemen
olması da ticaretin doğasının gereğidir. Müşterinin gerçekte mala ihtiyacı olmamasına
rağmen, sadece ödemeleri için ihtiyaç duyduğu nakit parayı temin amacıyla önce kredi
kartını kullanarak mal satın alması ve bilahare farklı ve hatta aynı tacire başvurarak bu malı
satın aldığı bedelden daha düşük bir bedelle ve fakat nakit para karşılığında satmasının,
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satın alan tacirin fiilinin tefecilik olarak değerlendirilmesine imkân vermediğini belirten
Özgenç, müşterinin mal satın alırken güttüğü amacın burada bir öneminin bulunmadığı
görüşündedir (Özgenç, 2010, s.550).
Kanaatimizce de aynı mala ilişkin kredi kartıyla satış ve akabinde nakit ile alış
şeklindeki bir işlemin hukukiliğini tayin ederken esas belirleyici olan husus, tacir konumundaki
kişinin veya şirket temsilcilerinin niyetidir. Vergi mevzuatı dikkate alındığında alım ve satımda
fatura kesilmesi veya mal alımında fatura kesilip, malı satan kişi adına da ayrıca gider
pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.19 Ancak kredi kartıyla tefecilik suçuna konu işlemler
yapılırken, tacir konumundaki kişinin veya şirket temsilcilerinin asıl niyeti kazanç amacıyla
ödünç para vermek olduğu durumlarda da satış ve satın alma işlemleri usulüne göre
muhasebeleştirilip, belgelenebilir. Zira kredi kartı hamili ile üye iş yerinin mal ve hizmet alımı
adı altında faiz karşılığında nakit alıp verme işlemi harcama belgesi ile ilişkilendirilirken,
sözde alım satım ilişkisinin gizlenmesi için çoğu kez fatura da tanzim edilmektedir (Sevim,
2012, s.159). Bu sebeple kanaatimizce aynı mala ilişkin satış ve satın alma işlemlerinin,
usulüne göre muhasebeleştirilip, belgelenmesinin bu niyetin salt ticari olduğuna tek başına
göstergesi olmaya yetmeyecektir.
c. Fail ve Mağdur
TCK’nin 241’inci maddesine göre kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para
veren kişinin tefecilik suçunu işlediği kabul edilir (Sevim, 2012, s.161). Tefecilik suçunun faili
herkes olabileceğinden dolayı tefeciliğin kredi kartı vasıtasıyla işlenmesinde de özellik arz
eden bir durum bulunmamaktadır. Her üye iş yerinde kullanılan POS cihazıyla bu suç
işlenebilir. Tefecilik suçunda ödünç parayı alanın mağdur olup olmadığı hususundaki görüş
ayrılıkları kredi kartı tefeciliğinde de bulunmaktadır (Sevim, 2012, s.161).
Karakehya, kredi kartı ile üye iş yerinden nakit temini şeklinde gerçekleşen kredi kartı
tefeciliğinde mağdurun, kredi kartıyla belirli bir para meblağı çekildikten sonra, kendisine
karttan çekilen bu meblağın daha azı verilen kişi olduğu görüşündedir (Karakehya, 2013,
s.934).
Özgenç (2010); tefecilik suçunun, çok failli bir suç olduğundan, oluşabilmesi için ödünç
para veren ve ödünç para alan olarak iki kişinin varlığını zorunlu kıldığı ve ivaz karşılığında
ödünç para veren kişinin yanı sıra ivaz karşılığında ödünç alan kişinin de tefecilik suçunun
faili olduğu ancak izlenen suç siyaseti gereğince sadece ivaz karşılığı ödünç para veren
kişinin cezalandırıldığı bu sebeple para alanın mağdur edildiğinin kabul edilmesinin
gerekmediği görüşündedir (Özgenç, 2010, s.552).
Sevim (2012); kredi kartıyla tefecilikte kart hamilinin, herhangi bir üye işyerine
müracaat ile mal satımı olmadan, satış yapılmış gibi gösterilip bedelden daha fazla bir
miktarın kredi kartından çekilmesi ve fakat bu miktarın çok altında bir paranın kredi kartı
sahibine verilmesi şeklindeki işlem zincirinde kredi kartından para çekilmesi yoluna tevessül
ederek hukuka aykırı işlemler dizisinin bir parçası olduğunu, kart hamilinin kartı çıkaran
kuruluşa ait ATM’ler vasıtası ile nakit temin etme hakkına sahipken, hiç bu yola başvurmadan
doğrudan üye işyerinin gerçeğe aykırı işlemleriyle kendisine faizle nakit temin etmesine rıza
göstermesinin kendi kötü niyetini de ortaya koyduğunu, bu sebeple kart hamilinin, ilişkinin
diğer yanı olan üye işyerinin işlemiş olduğu sahtecilik ve vergi ziyaı gibi suçlara da iştirak
ederek hazinenin ve kart çıkaran kuruluşun mali yönden uğradığı kayıplara ortak
olduğundan, kredi kartı hamilinin tefecilik suçunun mağduru olduğunun kabul edilemeyeceği
görüşündedir (Sevim, 2012, s.165). Sevim’e göre kredi kartı tefeciliğinde gerçek anlamda
zarar gören, yapılan usulsüz işlemler neticesinde vergi alacağını elde edemeyen Maliye
Hazinesi ile ATM’ler vasıtasıyla kendisinden nakit temin edilmemesi sebebiyle faiz
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alacağından mahrum kalan ve sözleşmesel hakları zedelenen kartı çıkaran kuruluştur
(Sevim, 2012, s.162).
Uygulamada Yargıtay, tefeciden faiz karşılığı ödünç para alan kişinin davaya katılma
ve hükmü temyiz etme yetkisinin olmadığını ancak tefecilik yaptığı iddia edilen şahıs
hakkında görülmekte olan davada “tanık veya “müşteki” sıfatını haiz olduğu kabul etmektedir
(Özgenç, 2010, s.552). Yine Yargıtay uygulamasında, tefecilik suçundan dolayı açılan
davalara ancak Maliye Hazinesi katılabilmekte ve müdahil olabilmektedir.20
2. Manevi Unsur
Tefecilik suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Ancak suç tipinde tefeciliğin oluşabilmesi
için failin para kazanma amacıyla hareket etmesi arandığından suçun oluşumu için genel
kast da yeterli değildir. Kredi kartı vasıtasıyla bu suçun işlenebilmesi için failin kazanç elde
etme amacıyla hareket etmesi gerekir.
Kredi kartı tefeciliğinde satışı ve daha sonra da alışı yapılan malın POS cihazı sahibi
tacir konumundaki kişinin veya şirketin işyerinde bulunmaması, POS cihazıyla yapılan satış
miktarına nazaran işyerinde hiç veya çok az miktarda satış konusu mala rastlanılması,
işyerine alınan ticari mal ile yapılan satışlar arasında ticari hayatın işleyişine aykırı bir şekilde
orantısızlık bulunması yine ticari hayatın işleyişine ters bir şekilde aynı gün içerisinde alım ve
tekrar satım şeklindeki işlemlerin sayısının çok fazla olması, işyerinde sadece çok sayıda
POS cihazına rastlanılması gibi durumlar kanaatimizce failin kazanç elde etme amacıyla
hareket ettiğini göstermektedir. Nitekim Yargıtay 2013 yılında vermiş olduğu bir kararda kredi
kartıyla tefecilik suçunun işlendiğine ilişkin ilk derece mahkemesinin verdiği bir kararı benzer
gerekçelerle onamıştır. Söz konusu onama kararı aşağıdaki gibidir:
“Dava konusu olayda; vergi denetmeninin raporuna ve arama tutanağına göre; sanığın
vergi kaydına göre kuyumculuk faaliyeti ve telefon kontör ticareti yapmasına rağmen, suç
tarihinde işyerinde yapılan aramada, aynı gün pos cihazıyla yapılan satış miktarlarına
nazaran hiçbir altın ve kontöre rastlanmadığı, işyerine alınan altın ve kontörlere oranla
yapılan satışlar arasında ticari hayatın işleyişine uygun mal bulunmadığı, altın alım satımının
niteliğine, aynı gün alınıp tekrar geri satım yapıldığı iddia olunan işlem sayısının fazlalığına
ve tarihine göre, savunmaların hayatın olağan akışına aykırı olması karşısında, kuyumcu ve
kontör bayii olan sanığın işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış
gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran kişilere ait kredi kartları ile pos cihazları
aracılığıyla işlem yapıp, gerçek olmayan bu alışveriş tutarından belli bir komisyon kesintisi
yaparak geriye kalan kısmı nakit olarak ödeme ya da komisyonu, verdiği paranın üzerine
ilave ederek kendisine başvuran kişinin kredi kartından çekmesi biçiminde komisyon karşılığı
borç verme eylemlerinden dolayı sanığın zincirleme şekilde tefecilik suçunun sübut bulduğu
olayda; hükmün onanmasına, karar verildi.” şeklindedir.21
3. Hukuka Uygunluk Sebepleri
Ceza normu ile yasaklanan tipik davranışın gerçekleştirilmesi hukuka aykırılığın
karinesini oluşturmasına rağmen, hukuka uygunluk nedenleri denilen müsaade edici
durumların mevcudiyeti halinde hukuk düzeni, tipiklikle formüle edilmiş yasağı kaldırır.
(Karakehya, 2013, s.934) Tefecilik suçu bakımından en sık rastlanılan hukuka uygunluk
nedeni kanun hükmünü icra olup; ilgili kanunlarda öngörülen izinlerin alınması suretiyle, ivaz
karşılığı ödünç verilmesi hukuka uygun olacağından, hukuka aykırılık unsurunun
eksikliğinden dolayı tefecilik suçunu oluşturmaz (Karakehya, 2013, s.934). Ancak ilgili kamu
otoritesinden gerekli izinler alınmadan ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara aykırı olarak
ivazlı ödünç para verme işlemleri yapılması TCK madde 241’de tanımlanan tefecilik suçunu
oluşturur. Örneğin banka ve finans kurumları Sermeye Piyasası Kanunu ve kendi
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mevzuatlarına göre faaliyet gösterdikleri için bu kurumların yapmış oldukları faiz karşılığı
ödünç para verme işlemleri bakımından hukuka uygunluk nedeni mevcuttur. (Bekar, 2013,
s.516) Nasıl ki bankaların özel kanunla kendilerine verilmiş izne dayalı olarak, kazanç elde
etme amacıyla ödünç para verme işlemleri tefecilik suçunu oluşturmuyorsa, kredi kartıyla
ATM’den kart hamilinin nakit çekmesi de bu suça vücut vermez. Yine istisnaen de olsa, bazı
kabulcü bankalar üye işyerinden belirli koşullarda nakit ödenmesine olanak
sağlayabilmektedirler. Bu durumlarda POS cihazından, tıpkı ATM’den olduğu gibi nakit
ödeme işlemi yapılabilmekte ve para kart hamiline üye işyeri tarafından kendi kasasından
ödenebilmektedir. Kabulcü bankanın izniyle olan bu durum hukuki olduğundan, bu kapsamda
yapılan bir işlem tefecilik suçunu oluşturmaz. Diğer yandan tefecilik suçu şikâyete tabi bir suç
olmadığından, kredi kartı tefeciliğinde ilgilinin rızası hukuka uygunluk sebebinin
uygulanamayacağı kabul edilmektedir. (Bekar, 2013, s.517)
4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
a. Teşebbüs
Kredi kartı tefeciliğinde de verdiği parayı kart hamiline teslim ederken yakalanan kimse
tefeciliğe teşebbüsten sorumlu olur. Zira burada fail suçu işlemeye yönelik olarak doğrudan
icra hareketlerine başlamış; ancak fiilini elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamıştır.
b. İştirak
Ortak çalışan iki kişiden birisi müşteri bulup diğeri POS cihazını kullanmak suretiyle
kişileri borçlandırıyorsa müşterek fail olarak; pos cihazına sahip bir işletmeci hiç aklında
yokken, arkadaşının bu tür faaliyetlerde bulunması konusundaki telkinleriyle tefecilik yaparsa,
kendisi fail, arkadaşı ise azmettiren olarak, kredi kartı tefeciliğini yapanların yanında
müşteriyle bankaya gidip kart borcunu sıfırlayan yardımcılar varsa bu kişiler de tefecilik fiiline
yardım eden olarak cezai sorumluluğa sahiptirler (Karakehya, 2013, s.935). Yine POS cihazı
bulunmayan bir tefeciye kendi pos cihazı kullandırmak suretiyle veya paraya ihtiyacı olan
kimseler ile tefeci arasında irtibat kurma gibi hallerde de yardım etme söz konusudur (Birtek,
2009).
c. İçtima
Kredi kartı tefeciliğinde beş farklı kişiye, kredi kartı vasıtasıyla kazanç elde etmek için
para veren kimse, beş kez tefecilik suçunu işlemiş olur ve fiilleri nedeniyle ayrı ayrı
cezalandırılır. Ancak bir kişiye kredi kartı vasıtasıyla kazanç elde etmek için para vermeye
karar veren fail, bu tek suç işleme kararı kapsamında farklı zamanlarda bu kişiye karşı kredi
kartı vasıtasıyla tefecilik suçunu işlese, burada zincirleme suç hükümleri uygulanır
(Karakehya, 2013, s.935). Diğer yandan tefecilik suçu kapsamında bu suçun kanuni tanımına
uyan eylemler dışında başka bir suç ta işlenir ise fail bundan da sorumlu olacak ve gerçek
içtima kuralları uyarınca her iki suçtan da ayrı ayrı sorumlu tutulacaktır (Birtek, 2009).
5. Yaptırım
TCK’nin 242’ nci maddesindeki tefecilik suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis
ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Kredi kartı tefeciliğinde de farklı bir durum söz
konusu değildir. Söz konusu madde gerekçesinde belirtildiği üzere; izlenen suç politikası
gereğince, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi cezalandırılmakta
buna karşılık, ödünç para alan kişi cezalandırılmamaktadır. Bu sebeple de kredi kartı ile
tefecilikte de fail olarak POS sahibi tacir veya şirket sorumlularına hem adli para cezası hem
de hapis cezası uygulanacaktır. Ayrıca suçta kullanılan anapara ve suç kaynaklı olarak
ortaya çıkan faiz miktarı da müsadere edilecektir (Karakehya, 2013, s.935).
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Kredi kartı tefeciliği suçu işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan bir tüzel
kişilik varsa, bunlar hakkında TCK’nin 242’nci maddesi gereğince aynı Kanun’un 60’ıncı
maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Söz konusu güvenlik tedbirleri işyerinin
faaliyet izninin iptali ve tefecilik suçuyla bağlantılı eşya ve maddi çıkarların müsaderesidir.
(Meran, 2012, s.43)
5237 sayılı TCK’nin 55/1 inci fıkrasına göre “Suçun işlenmesi ile elde edilen veya
suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddî menfaatler ile bunların
değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançlar” müsadere
edilecektir. Kanaatimizce kredi kartı tefeciliğinde, suçun konusu “para” olduğundan, tefecinin
ödünç alana verdiği para “suçun konusunu oluşturan maddi menfaat” olarak, sanığın elde
ettiği faiz de “suçun işlenmesi ile elde edilen maddi menfaat” olarak kazanç müsaderesinin
kapsamına girmektedir. Ancak bir güvenlik tedbiri olan kazanç müsaderesinin
uygulanabilmesi için öncelikle kasıtlı bir suçun işlenmiş olması gerekirken ayrıca elde edilen
maddi menfaatin suçun mağduruna iadesi imkânının bulunmaması gerekmektedir.
Ceza hukukunda suç olarak tanımlanan bir fiil nedeniyle zarara uğrayan veya hakkına
halel gelen mağdurun aynı fiil nedeniyle uğradığı zararı ya da kaybettiği malı ya da bu
maldan elde edilen faydayı özel hukuk kurallarına göre geri alma imkânı varken söz konusu
değerlerin mülkiyetinin devlete geçirilmesi, bu kişilerin mülkiyet haklarının ihlalini doğurup
ceza hukuku ile medeni hukuk kuralları arasında çelişki oluşturacağından hareketle kanun
koyucu bu çelişkiyi gidermek için kazanç müsaderesine bir istisna koymuştur (Genç, 2011,
s.174). Buna göre kazanç müsaderesi kapsamındaki malvarlığı değerinin meşru malik veya
zilyedinin belirlenemediği ya da onlara teslim edilemediği durumlarda müsadere kararı
verilebilecektir.
Mal veya hizmet bedelinin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesine ilişkin hukuki
ilişkide, satıcı, satın alan (müşteri) ve banka olmak üzere en az üç taraf bulunur. Kartlı
ödeme sisteminde harcama yapıldıktan sonra, üye işyerinin, komisyon düşüldükten sonra
kalan parayı alması garantidir. Müşterinin temerrüdü durumunda risk üye işyerinin üzerinden
kalkmakta ve kartı çıkaran banka tarafından üstlenilmektedir. Kredi kartı sahiplerinin kredi
kartı borçlarını ödememesi durumunda, kart çıkaran banka tek tek kredi kartı borcunu
yüklenmek durumundadır.
POS cihazından komisyon olarak ifade edilen faiz ile birlikte toplam miktarı çeken
tefeci, artık alacağı parayı da tahsil etmiş olmaktadır. Diğer yandan usulsüz POS işlemiyle
para alan kimse olan kart hamili tefeciye değil, kredi kartını aldığı bankaya borçlu hale
gelmekte ve ileride kredi kartı taksitlerini ödeyemezse, hukuki ihtilaf da tefeci ile değil; kartı
çıkaran banka ile arasında ortaya çıkmaktadır. Somut olarak örneklendirecek olursak; kredi
kartı tefeciliğine ilişkin bir işlemde kart hamilinin kredi kartından 5000 lira çekildiği ve üye
işyeri komisyonunu kesildikten sonra kalan meblağın üye işyerine kabulcü banka tarafından
ödendiği ancak kart hamilinin, borcu olan 5000 liranın ancak 2000 lirasını ödediği bir
durumda ihraççı banka bu işlem nedeniyle 3000 lira zarara uğramaktadır. Bu sebeple kredi
kartı tefeciliğine konu POS işlemleri sebebiyle sözleşmesel hakları zedelenen kart çıkaran
kuruluşun, bu işlemlerden doğan alacaklarından kart hamilinden tahsil edemediği tutarlar
açısından, mağdur olduğu kabul edilirse, kartı çıkaran kuruluş bakımından TCK’nin 55 inci
maddesinin 2 nci fıkrası göz önüne alınması gerektiği söylenebilecektir. Bu sebeple
kanaatimizce POS tefeciliğinde kazanç müsaderesinden önce, kredi kartı tefeciliğine konu
POS işlemleri sebebiyle sözleşmesel hakları zedelenen kart çıkaran kuruluşun mağdur
olduğu kabul edilerek, bu işlemlerden doğan alacaklarından kart hamilinden tahsil edemediği
tutarlar nedeniyle uğradığı zararın öncelikle karşılanması gerekir. Ayrıca suçtan zarar gören
olarak kart çıkaran kuruluşun kabul edilmesi durumunda, bu kuruluş kredi kartı tefeciliği
suçundan görülen davaya müdahil olabilecek ve mahkeme tarafından müsadere kararının
verilmemiş olması halinde, CMK madde 256 gereği, kamu davası açılmamış veya kamu
102

Bankacılar Dergisi

davası açılmış olmakla beraber bir karar verilmemişse; karar verilmesi için davayı görmeye
yetkili mahkemeye başvurabilecektir.
6. Cezanın Ertelenmesi, Hükmün Geri Bırakılması
Kredi kartı tefeciliği suçunda sanığa 2 yıl hapis cezası verilmiş ise hâkim, bu hapis
cezasını TCK madde 51 uyarınca erteleyebilir. Ancak para cezası ertelenemez. Sanık
hakkında kurumlan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden
hükmün açıklanmasının geri bırakılması, gerekli şartların mevcudiyeti halinde kredi kartı
tefeciliği suçu açısından da mümkündür. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif
koşullarından birisi 5271 sayılı CMK’nın 231’inci maddesinin 6-e bendindeki “suçun
işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale
getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi”dir. Burada uğranılan zararlardan kast
edilen maddi zararlardır. (Meran, 2012, s.61) Kanaatimizce kredi kartı tefeciliği suçunun
mağdurunun kart çıkaran kuruluş olduğu kabul edildiğinde, işlenen bu suç sebebiyle kart
çıkaran kuruluşun zararının giderilmesi durumunda, CMK’nın 231 nci maddesindeki diğer
koşulların da mevcut olması şartıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkündür.
Burada maddi zararın bizzat sanık tarafından yerine getirilmesi gerekmeyip, sanık adına
onun bilgisi ve rızası tahtında üçüncü kişiler tarafından da tazmin, aynen iade veya eski hale
getirme suretiyle de giderilebilir. (Meran, 2012, s.61) Mağdurun uğradığı zararın tamamen
giderilmesi ile ilgili şartı derhal yerine getiremeyen sanık hakkında, verdiği zararı denetim
süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir.
7. Zamanaşımı
Kredi kartı tefeciliği suçunda dava zamanaşımı TCK madde 66/1-e’ye göre sekiz yıldır.
Suç, paranın borç alana verilmesiyle işlenmiş olduğundan TCK madde 66/6’ya göre
zamanaşımı; tamamlanmış suç bakımından borç para verme tarihinden, borç para verme
teşebbüs halinde kalmış ise son hareketin yapıldığı günden, tek suç işleme kararı
kapsamında farklı zamanlarda aynı kişiye karşı kredi kartı vasıtasıyla tefecilik suçunu
işlenmesi şeklinde zincirleme bir suç söz konusu ise son suçun işlendiği günden itibaren
işlemeye başlar. Kredi kartı tefecilik suçunda ceza zamanaşımı ise TCK madde 68/1-e’ye
göre on yıldır.
8. Görevli Mahkeme
Kredi kartı tefeciliğinde de fail için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünden, 5235
sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanun’un 11’nci maddesi uyarınca görevli mahkeme asliye ceza
mahkemesidir.
Sonuç
Kredi kartı tefeciliği son dönemde tefecilik suçunun en yaygın işlenme yöntemlerinden
birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit bir şekilde sadece bir POS cihazıyla işlenebilmesi
ve işlenmesi halinde ödünç verilen paranın tefeciliği yapan tarafından alınmasının garanti
olması sebebiyle üye işyerleri açısından; tefecilik suçu ortaya çıkarılsa bile ceza almaması
bakımından da kart hamilleri açısından bu suç cazip hale gelmektedir.
Birçok somut vakıada kart hamilinin, yaşadığı ekonomik darboğaz sebebiyle
malvarlığının pasifini (borçlarını) azaltmak için bu yola yöneldiği görülse de; kart hamilinin, bu
işlemleri malvarlığının aktifini (kazanımlarını) arttırmaya yönelik bir vasıta olarak
kullanmayacağının bir garantisi de yoktur. Bu sebeple bu suçun yaygınlaşmasını önleyecek
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tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ceza kanunumuzdaki mevcut yasak
ve müeyyidelere ilaveten; eylemin kendine özgü niteliği de göz önünde bulundurularak, üye
iş yeri ve kart hamilleri idari para cezası ve POS cihazı kullanımı ve kredi kart yasaklılığı vb.
kabahat türünden yaptırımlara tabi tutulabilir. Bu suçun özellikle üye işyerleri açısından
çekiciliğini azaltabilmek için; kredi kartı tefeciliğine konu eylemler neticesinde sözleşmesel
hakları zedelenen kart çıkaran kuruluşların bu suçun mağduru olarak kabul edilerek, tefecilik
suçu nedeniyle uğradıkları kayıpların TCK’nin kazanç müsaderesine ilişkin 55/2 maddesi
kapsamında geri alabilmelerine imkân tanınabilir. Hatta kredi kartı tefeciliğine ilişkin olduğu
tespit edilen POS işlemlerine ait, kabulcü banka tarafından henüz üye işyerine ödenmeyen
tutarlar, söz konusu işlemlerin arkasında gerçek bir mal alış verişi olmaması, tamamen
kurgusal olması sebebiyle iptal edilerek, bu işlemlere ilişkin üye işyerince kart hamiline
ödenen tutar varsa buna ilişkin riskin üye iş yeri üzerinde kalmasını sağlayan önlemlerin
alınması da faydalı olacaktır. Yine kanaatimizce kredi kartı tefeciliği suçunun mağdurunun
kart çıkaran kuruluş olduğu kabul edildiğinde, işlenen bu suç sebebiyle kart çıkaran
kuruluşun zararının giderilmesi durumunda, CMK’nın 231 nci maddesindeki diğer koşulların
da mevcut olması şartıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olabilecektir.
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Dipnotlar
1
2

3
4
5

RG: 1 Mart 2006/26095.
Sevim makalesinde bu hususları 22 Nisan 1926 tarihli mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’na atıfta
bulunarak açıklamış olup; kredi kartı tefeciliğinde, kart hamilinin eyleminin 818 sayılı Borçlar
Kanununun 96 ıncı maddesine göre sözleşmeye aykırılık oluşturduğunu, üye işyerinin eyleminin de
aynı Kanun’un 41/2 nci maddesine göre haksız fiil olduğu ve haksız fiil sorumluluğunu
doğurduğunu belirtmiştir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren, 11 Ocak 2011 kabul tarihli
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (RG: 4 Şubat 2011/27836) 112 nci maddesi mülga 818 sayılı
Borçlar Kanunu’nun 96 ıncı, yine 6098 sayılı Kanunu’nun 49 uncu maddesi de mülga 818 sayılı
Kanun’un 41 inci maddesine karşılık gelmekte olup, yeni kanundaki hükümler eski kanundaki
hükümlerle paralellik göstermektedir.
RG: 8 Haziran 1933/2430.
RG: 6 Ekim 1983/18183.
RG: 13 Aralık 2012/28496.
6361 sayılı Kanun, Madde 52/(1) 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile
30/9/1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ek
ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
6361 sayılı Kanun, GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden aldıkları
yetkiye istinaden ikrazatçılık faaliyetinde bulunanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
altı ay içinde bu Kanunda sayılı faaliyetlerden birini yürütmek amacıyla Kuruma başvuruda
bulunabilirler. Bu süre içinde mevcut sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının tahsiline yönelik
işlemler dışında yeni bir ikrazatçılık faaliyetinde bulunamazlar. Kuruma başvuruda bulunan
ikrazatçılar Kuruldan gerekli izinleri almak suretiyle faaliyetlerine faktoring, finansal kiralama veya
finansman şirketi olarak devam edebilirler. Kurulacak bu şirketler bu Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan sermaye yükümlülüğünü üç yıl içinde yerine getirmek
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6
7
8

9
10
11
12

13

14

zorundadır. Kuruma başvuruda bulunmayan veya başvurduğu halde Kuruldan gerekli izinleri
alamayanların ikrazatçılık faaliyet izinleri başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona
erer.
TBMM, Dönem:22, Yasama Yılı:2, Sıra Sayısı:664, s.640.
Yargıtay 7 nci CD., 15.12.2005 tarih ve 2003/14352 E., 2005/21394 K. S. Kararı.
Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 306 ncı maddesine göre; “Karz, bir akittir ki onunla ödünç
veren, bir miktar paranın yahut diğer bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil ve bu
kimse dahi buna karşı miktar ve vasıfta müsavi aynı neviden şeyleri geri vermekle mükellef olur.”
Karz akdinin yapılmasıyla ödünç veren, akde konu olay şeyin (örneğin paranın) mülkiyetini, ödünç
alana nakletmek borcu altına girer. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun karz akdine karşılık gelen,
“Tüketim Ödüncü” başlıklı 386 ncı maddesi; “Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar
parayı ya da tüketilebilen bir şeyi ödünç alana devretmeyi, ödünç alanın da aynı nitelik ve miktarda
şeyi geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.” hükmündedir.
Yargıtay, 7 nci CD., 21.06.2006 tarih ve 36039 E.-12651 K. s. Kararı.
Yargıtay, 7 nci CD., 07.10.2009 tarih ve 5900 E./10180 K. s. Kararı.
Yargıtay, 4 üncü CD., 14.03.2012 tarih ve 2011/20476E., 2012/5992 K. s. Kararı.
Buna göre; (1) Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde
yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak
takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet
Hazinesine ödenmesinden ibarettir. (2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı
adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak
takdir edilir. (3) Kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün
karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı
ayrı gösterilir. (4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para
cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit suresi iki
yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda,
taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve
ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.
5237 sayılı TCK
Madde 51. - (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen
kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış
veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının
verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç
işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,
Gerekir. …
5271 sayılı CMK,
Madde 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci Maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına
geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.
(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.
(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir.
(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.
(5) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama
sonunda hükmolunan ceza, iki yıl* veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise;
mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin
hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir
hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
(6) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilebilmesi için;
a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde
bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale
getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
gerekir.
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(7) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen
hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek
yaptırımlara çevrilemez.
(8) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının
verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla
olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak
amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek
veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü
kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.
(9) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal
yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim
süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.
(10) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği
ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri
bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.
(11) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi
veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme
hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın
durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya
da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara
çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.
(12) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına
itiraz edilebilir.
(13) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı,
bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla
bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu
maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
(14) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md;Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./562.mad) Bu
maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü
maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.
5237 sayılı TCK,
Madde 66. - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında kamu davası;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,
Geçmesiyle düşer.
(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda
son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda
son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan
kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye
başlar.
5237 sayılı TCK,
MADDE 68. - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.
e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.…
RG: 7 Ekim 2004/25606, 5235 sayılı Kanun,
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Madde 11. - Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza
mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.
Tefecilik suçu da bu kapsamdaki suçlardandır.
4 Ocak 1961 tarihli 2013 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda “Fatura Kullanma Mecburiyeti başlıklı”
232’nci maddesi:
“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle (...) defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; (...)
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak
mecburiyetindedirler….” şeklindeyken;
“Gider Pusulası” başlıklı 234 üncü maddesi:
“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle (...) defter tutmak
mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
…
3. Vergiden muaf esnafa;
yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı
satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura
hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın
aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.…” şeklindedir.
Yargıtay, 7 nci CD., 08.02.2002 tarihli ve 2002/1341 E., 2002/1276 K. s. Kararı.
Yargıtay 5 inci CD., 28.04.2013 tarihli ve 2012/7317 E., 2013/3989 K. s. Kararı.
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Yazım Kuralları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial
yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan
sonra paragraf başı yapılmalıdır.
Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı
altında toplanmalıdır.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.
Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.
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